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Tisztelt Országgy űlés !
Az Országgy űlés Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottsága (továbbiakban :
Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Egészségügyi bizottsága,
Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság), Környezetvédelmi
bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (továbbiakban : Kulturális bizottság), Mezőgazdasági
bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (továbbiakban : Önkormányzat i
bizottság), a Sport- és turisztikai bizottsága (továbbiakban : Sport bizottság), valamint - nem
kijelölt bizottságként - az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság a
(továbbiakban : Emberi jogi bizottság) megvitatta az általános forgalmi adóról szóló,
T/3893 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/3893/89.
számú bizottsági módosító javaslatot .
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Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselő a T/3893/22 . sz. módosító javaslatát ( a
T/3893/59 . sz. ajánlás 49. pontja) visszavonta .
1. A Sport bizottság a törvényjavaslat XV . Fejezetét új 213 . §-sal és azt megel őző
alcímmel kiegészíteni javasolja:
"Számla kibocsátásának időpontja
213 . § Az utazásszervező a számlát a részvételi díj (ellenérték) utolsó részleténe k
befizetésével egyidej űleg is kibocsáthatja ."
Megjegyzés : A bizottsági módosító javaslat a képvisel őcsoportok vezető inek írásbeli tájékoztatására a
Házszabálytól való eltéréssel megállapított határidőig (2007 . október 31-én 12 óra) a Kormány által leadot t
támogatott sor beérkezését követ ő en került benyújtásra .

Indokolás : Lásd a T/3893/89 . számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslattal :

- az Előterjesztő képviselője

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2007 . október 31 .

Varga Mihály s .k.,
a Költségvetési, pénzügyi
és számvev ő széki bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s .k.,
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Puch László s .k.,
a Gazdasági és informatikai
bizottság elnöke

Katona Kálmán s.k.,
a Környezetvédelm i
bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális és sajtóbizottság elnöke

Font Sándor s .k.,
a Mező gazdasági bizottság elnöke

Jauernik István s.k.,
az Önkormányzati és területfejlesztési
bizottság elnöke

Bánki Erik s .k.,
a Sport- és turisztikai
bizottság elnöke

Balog Zoltán s .k.,
az Emberi jogi, kisebbségi ,
civil- és vallásügyi bizottság elnöke

