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Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a

továbbiakban : Költségvetési bizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2009. évi

költségvetéséről szóló 2008 . évi M. törvény módosításáról T/9980. számon beterjesztett

törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9980/3. számú módosító javaslatot .

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - a z
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.

A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltér ő módon
tesszük közzé az ajánlás végén .

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására ,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeke t
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . § (3 )
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszer űségéről bizottsági döntés szükséges.

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történ ő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal.
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A módosító javaslatok közötti összefiiggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .

1. Domokos László és Babák Mihály képviselők a törvényjavaslat 2. §-a felvezető
szövegének a következő módosítását és új g) ponttal történő kiegészítését javasolják :

"2. § A költségvetési törvény 5 . számú melléklet 12 . Önkormányzatok és jogi
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséne k
támogatása jogcím 3 . bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul és új f)-g)
pont[tal]okkal egészül ki :

/A 2 pont szerinti célokhoz EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi hely i
önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek:/

„e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban : Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások,
amelyek támogatást kizárólag az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelel ő tagjaik
által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek;

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, és azon önkormányzat, amely a „Pécs —
Európa Kulturális Fővárosa” kiemelt projekt részprojektjeihez saját forrást biztosít;

g) azon települések, amelyeket a 2009 . nyári belterületi belvíz okozta károk sújtottak ,
a károkkal szembeni védekezési feladatok ellátásához . ”

Indokolás : Lásd a T/9980/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem volt jelen
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Osszeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2009. június 29 .

Varga Mihály s .k.
a Költségvetési, pénzügy i

és számvevőszéki bizottság elnöke
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