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Módosító iavasla t

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezősekrő l szóló 46/1994 . (1X. 30 .) OGY határozat 94 .
(I) bekezdése alapján »a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztés i
Kamaráról" szóló T/7930. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 7 .§ (1) bekezdés i) pontja az alábbiak szerint változik :

[(I) Az agrárkamara a ragjairól tagjegyzéket vezet. A tagjegyzék tartalmazza az
agrárkamarai tag:)

i) az agrárkamarai [regisztrációs] nyilvántartási , számot .

Indokolás

Szövegpontosítás annak érdekében, hogy az MVH által vezetett nyilvántartással n e
lehessen a kamarai nyilvántartást összekeverni .

2. A törvényjavaslat 8 .§-a az alábbi (2)-(5) bekezdéssel egészűl ki, egyidejűleg a
jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre változik :

2) Mezőgazdasági Őstermelő esetében az őstermeiői igazoivány kiállításáért
felelős hatósá az adatn ilvántartó la sban szere lő adatokról az őstermelő i i _azolvánS

cseré'éről annak érvén esítéséről továbbá az évenként bevont értékesítési adatl a
tartalmáról negyvenöt napon beltil_értesíti a kamarát .

(3) Az állami adóhatóság azőstermelői adóbevallást benyújtó személy nevéről ,
lakóhel éről adóazonosító 'éléről valamint az őstermelői adökedvezmén ala .'ául
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szolgáló önálló tevékenvségböl származó bevétel nagyságáról évenként, a tárQVévet
követő június hónap utolsó napjáig tájékoztatja a kamarát.

(4) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság az
egyéni vállalkozóról a egyéni vállalkozóról és egyéni cétről szóló törvény szerint az
e éni vállalkozó részére kiállított í • azolásban szere l ő adatokról az i _azolás
kiállítását követő negyvenöt napon belül értesíti a kamarát .

(5) A cégbíróság az egyéni vállalkozónak nem minősülő azdálkodó szervezet
cé nyilvántartásba történt beieayzésérő l törlésérő l, székhelyének vagy tevékenygi
körének megváltozásáról, valamintagazdálkodó szervezet beiegvzésére irányuló
kérelem elutasításáról negyvenöt napon beliil értesíti a kamarát ."

Indokolás

Az agrárkamara működésének előfeltétele a megfelel ő adatbázis megléte .

3. A törvényjavaslat 12.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„.(4)_ Az agrárkamara a miniszter által rendeletben meghatározottak, valamint a
mezőgazdasági támogatási 	 szervvel kötött megállapodásban foglaltak 	 szerint
átruházott illetve együttműködői feladatokat lát el . ”

Indokolás

A kamara egyik fontos feladata a közösségi támogatási rendszer
működtetésében való közreműködés .

4. A törvényjavaslat 21 .§-a az alábbi (4)-(5) bekezdéssel egészül ki :

»a)A megyei(fővárosi.)elnök:
g) tagja az országos küldöttgyűlésnek,
b) tagja az országos elnökségnek, továbbá
c ellát'a az az e törvén ben valamint az ala • szabál ban ine _határozott feladatokat .

(51 Az agrárkamara mesei (fővárosi) szervezetében az alapsaabályban
meghatározottak szerinti testületi szervek m űködnek.„

Indokolás

Az agrárkamara megyei szervezetei belső struktúrájának kialakításár a
vonatkozik a javaslat.

5. A törvényjavaslat 23 .* (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint változik :
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[(2) Az agrárkamara küldöttközgyűlése mégy alelnököt választ, akik közül 1-1 fó_J

„d)a	 mikro-, kis-, és középvállalkozásokért, valamint az általános agrárgazdaság i
ügyekért felelős alelnök, egyben az elnök általános helyettese .”

Indokolás

Az agrárkamara egyik kiemelked ő feladata a mikrovállalkozásokka l
kapcsolatos feladatok ellátása, amit külön is nevesíteni indokolt .

6. A törvényjavaslat 23 .* (5) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(5) Az elnök és az alelnökök [az agrárkamarával munkaviszonyban álló ]
választott tisztségviselők, akik feladatuk elvégzése során a törvényeknek valamint a z
agrárkamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatának alávetve a z
agrárkamara érdekében járnak el . Amennyiben az elnök, alelnök munkaviszony
keretében látja el feladatait, a munkáltatói jogokat a jogviszony létesítése és
megszüntetése tekintetében az országos küldöttgyűlés, egyebekben az elnökség
gyakorolja .”

Indokolás

Jogilag biztosítani kell a rugalmas alkalmazás lehetőségét .

7. A törvényjavaslat 27. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(1) A fő igazgató az agrárkamara országos ügyintéző szervezetének, az igazgató az
agrárkamara megyei (fővárosi) ügyintéző szervezetének vezetője, az agrárkamarával
munkaviszonyban állnak. Főigazgató és igazgató csak az lehet, aki a közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint [főjegyzővé]	 kormányzati szolgálati
viszonybakinevezhető. A főigazgató kinevezését megelőzően annak személyér ő l a
miniszter véleményét ki kell kérni .

(2) A főigazgató az agrárkamara megyei szervezete elnökével történt el őzetes
egyeztetés alapjángyakorolja az igazgatók és az agrárkamara ügyintéző szervezetében
dolgozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.”

Indokolás

Jogilag biztosítani kell a rugalmas alkalmazás lehetőségét .



09/07 2012 HÉ . 16 :54 FAX +36 1 441 4062 OGY .Alelnok Jakab iAtvan

	

®ooa/oo d

4

8 . A törvényjavaslat 28 .§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki :

„(2) Az agrárkamara közfeladatként országos tanácsadói hálózatot működtet.”

Indokolás

Az országos tanácsadói hálózat működtetése jelenleg is részben agrárkamara i
feladat.

9. A törvényjavaslat 34.§-a az alábbiak szerint változik :

Az országos küldöttgyűlésbe a megyei (fővárosi) küldöttgyű lések [az
alapszabályban rögzített arányban delegálhatnak tagokat, póttagokat] szakmai
osztályok számának megfelelő számú országos küldöttet. valamint az alapszabályban
meghatározott számú pótküldöttet választanak .

Indokolás

Alkotmányosan nem indokolható a megyék közötti különbségtétel a küldötte k
számát illetően.

10.A törvényjavaslat 42. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az agrárkamara tulajdonában levő gazdasági társaság vezető
tisztségviselSinek kijelölése az agrárkamara elnökségének kizárólagos_hatáskörébe
tartozik.”

Indokolás

Technikai kiegészítés .

Budapest, 2012 . július 9 .

országgyűlési képviselő
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