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MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Schmitt Pál
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (2) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Nemzet i
Földalapról szóló T/578 . számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : törvényjavaslat)
az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 9 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A Tanács ülésérő l összefoglaló készül, melynek az NFA honlapján történ ő
közzétételéről az NFA elnöke az ülés napjától számított öt munkanapon belül
gondoskodik . Az összefoglaló tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülésen
résztvevők nevét, a tárgyalt írásbeli anyagok címét és az előterjesztő megjelölését,a
napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti ismertetését, a hozzászólók nevét ,
szavazás esetén annak tárgyát és számszer ű arányát, a testületi döntés lényegét.
Kérelmére az ülésen résztvevő nyilatkozatát, egyet nem értését szó szerint kel l
rögzíteni . Az összefoglaló mellékleteként meg kellőrizni az előterjesztést, továbbáa
Tanács által hozott döntést tartalmazó iratoknak a Tanács elnöke általi aláírássa l
ellátott eredeti egy-egy példányát .”

2. A törvényjavaslat 14. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki :

„(12) Az ellenőrző bizottság üléséről összefoglaló készül, amely tartalmazza az
ülés helyét és időpontját, az ülésen résztvevők nevét, a tárgyalt írásbeli anyagok címét
és az előterjesztő megjelölését, a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerint i
ismertetését, a hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát és számszerű arányát,
a testületi döntés lényegét . Kérelmére az ülésen résztvevő nyilatkozatát, egyet nem
értését szó szerint kell rögzíteni . Az összefoglaló mellékleteként meg kellőrizni az
előterjesztést, továbbá az ellenőrző bizottság által hozott döntést tartalmazó iratoknak
az ellenőrző bizottság elnöke általi aláírással ellátott eredeti egy-egy példányát.”
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INDOKOLÁS

A módosító javaslat célja, hogy meghatározza a Birtokpolitikai Tanács és a
Nemzeti Földalap Ellen őrző Bizottságának üléséről készített összefoglaló készítésének

szabályait .
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