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Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek
Bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/ 2 89 6 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló, T/5601 . számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 102. §-a (1)
bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/5601/1861 számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztünk elő .

A törvényjavaslat 86 . § . (14) bekezdésének a következő módosítását javasoljuk :

"(14) Az Áht. 94. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(1) A 87. § (2) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott költségvetési szerv a
Kormány engedélyével, a b), d), e) pontjában meghatározott költségvetési szerv a
felügyeletét ellátó helyi, helyi kisebbségi, országos kisebbségi önkormányzat, valamint
köztestület engedélyével [hozhat létre társadalmi szervezetet] válhat társadalmi
szervezet tagjává . Ugyanez a szabály vonatkozik a társadalmi szervezet támogatására is .

(2) A központi költségvetési szerv és a társadalombiztosítási költségvetési szerv saját
foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervezetét, illetve

Kapcsolódó módosító javaslat!
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foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységét
segítő szervezetet a költségvetésében jóváhagyott összeggel támogathatja .

(3) Költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de összesen
évi 5,0 millió forint értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő
kifizetésre - ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll -
kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét
- a kiadások megtérítése mellett - átengedheti .

(4) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a központi költségvetésben
jóváhagyott azon fejezeti kezelésű előirányzatokra, amelyek rendeltetése
államháztartáson kívüli szervezetek részére

a) címzetten külön-külön megtervezett, vagy

b) közösen szereplő és jogszabályban meghatározott eljárás rend szerint nyilvános
pályázat útján odaítélt, vagy a Kormány rendeletében meghatározott értékhatárt el nem
ero

támogatás."

Indokolás

Az egyesülési jogról szóló törvény értelmében társadalmi szervezetet legalább 10
személy (magánszemély, vagy jogiszemély) alapíthat, ezért az (1) bekezdésben
meghatározott eset, miszerint költségvetési szerv csak a megjelölt engedély birtokában
hozhat létre társadalmi szervezetet, fogalmilag kizárt . Azt viszont fontos volna
rögzíteni, hogy költségvetési szerv csak ilyen engedély birtokában válhat társadalmi
szervezet tagjává.

Budapest, 2003 év december hó 4 . nap


