
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Irors4nyz~? ; Vo G N 5' 5

Érk zett 2000 Ok i

Kapcsolódó módosító iavasla t

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáró l
szóló T/10679 . számú törvényjavaslathoz benyújtott T/10679/65 . számú módosító javaslatho z
kapcsolódva az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztem elő .

A törvényjavaslat 37 . §-át új (5) bekezdéssel javasolom kiegészíteni a további bekezdések
számozása ennek megfelel ően változna :

„37 .§

(1) Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény (a továbbiakban : Atv.) 6. §-a (2)
bekezdésének a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A Tanács hatáskörébe tartozik :/

„ a) az állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos — állami
tulajdonú termőföldek esetén a külön törvény szerinti földbirtok-politikai irányelveket i s
figyelembe vevő — középtávú stratégiára vonatkozó javaslat kialakítása ,

b) az a) pont szerinti javaslatnak — a Kormány elé terjesztése érdekében — az állami vagyon
felügyeletéért felel ős miniszter részére történő megküldése, majd annak elfogadását követően
a végrehajtás szervezése, irányítása, ”

(2) Az Átv . 6 . §-a (2) bekezdésének j)-k) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/A Tanács hatáskörébe tartozik:/

„j) döntés az MNV Zrt . által, az állami vagyon hasznosításával kapcsolatosan kötendő
szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról, vagy más biztosíték nyújtásáról ,

k) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott értékhatárt meghaladó — a c) j)
pontok hatálya alá nem tartozó — egyéb kötelezettségvállalásról való döntés, ”

(3) Az Átv . 6. §-a (2) bekezdésének q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A Tanács hatáskörébe tartozik :/
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„q) az MNV Zrt. üzleti tervének, a számviteli törvény szerinti beszámolój ának, valamint a
rábízott vagyonról szóló éves beszámolójának és vagyonkezelési tervének elkészítése, ”

(4) Az Átv . 6. §-a (2) bekezdésének s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A Tanács hatáskörébe tartozik :/

„s) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az állami vagyon gyarapításával kapcsolato s
döntés”

(5) Az Átv . 6. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki :

(5) „Amennyiben jogszabály előírása alapján illetőleg a részben vagy egészben az Európai
Unió által finanszírozott forrásból megvalósuló pályázat keretében megvalósuló, állami
tulajdonban álló ingatlant érint ő beruházáshoz, fejlesztéshez tulajdonosi hozzájárulá s
szükséges, annak megadására az MNV Zrt .-nek az érintett ingatlan fekvése szerint illetékes
területi szervezeti egységének vezetője jogosult, amennyiben a tervezett beruházás értéke ne m
éri el a 150 millió forintot .”

[(5)] ( Az Átv 11 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A Kormány a Tanács működésérő l és az állami vagyonnal való gazdálkodásáról évente, a
tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig beszámol az Országgy űlésnek . ”

[(3)] Uj_Az Átv . 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) Az Ellenőrző Bizottság tagjává az országgyű lési képviselőcsoportok jelöltjei közül
képviselőcsoportonként egy-egy személyt, továbbá az Országos Érdekegyeztet ő Tanács (a
továbbiakban : OET) munkáltatói és munkavállalói oldalának javaslatára egy-egy személyt a
miniszterelnök nevez ki . A jelölési joggal rendelkez ő képviselőcsoport megszűnése esetén —
ide nem értve az általános országgyűlési képviselői választást követően ismételten
megalakításra kerülő képviselőcsoportot — az általa jelölt tagot a miniszterelnök visszahívja.
Az újonnan alakult országgyű lési képviselőcsoportot a jelölés joga megalakulásától megilleti ,
ilyen esetben az Ellenőrző Bizottság létszáma átmenetileg — a (4) bekezdés szerinti valamely
tag megbízatásának lejártáig — a tizenegy főt meghaladhatja .”

Indokolás

A javasolt új el őírás Vagyontv.-be történő beépítésével az állami vagyon össz-érték e
szempontjából csekély jelent őségű, de jellemzően az EU által részben vagy egészben
finanszírozott forrásból megvalósuló pályázatok keretében állami tulajdonú ingatlanoko n
megvalósuló beruházások esetében a javasolt új döntési mechanizmus nem veszélyeztetné a
pályázatok eredményességét . A javaslat csökkentené az NVT adminisztratív terheit i s
amellett, hogy a pályázatok résztvevőihez „közelebb” vinné a döntést, hatékonyabbá téve
ezzel a pályázók és a tulajdonosi joggyakorló szervezet együttműködését .

A javaslat a pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulások jelenleg is érvényes egyé b
feltételeit nem érinti .
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