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Zárószavazás el őtti módosító javaslat

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 107 .
(1) bekezdésének a) és b) alapján „a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX .
törvény módosításáról” szóló T/10221 . számú törvényjavaslat T/10221/14 . számú
egységes javaslatához a következő zárószavazás előtti módosító javaslatot terjeszte m
elő :

a. Az egységes javaslat címe a következőképpen változik:

„2013 . évi . . . törvény
a hegyközségekrő l szóló 2012. évi CCXIX. törvény ésa mezőgazdasági. agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ő l szóló 2007.évi XVII . törvénymódosításáról

2. Az egységes javaslat 2. (1) bekezdése a következőképpen változik:

„(1) A Hktv. 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A közgyűlésen

a) a sző lőültetvénnyel rendelkező hegyközségi tagot a szüreti jelentésben
szereplő ültetvénye területe alapján minden megkezdett hektár után egy szavazat ,

b) a hegybíró nyilvántartása alapján sző lőültetvénnyel nem rendelkező
hegyközségi tagot egy szavazat

illeti meg azzal, hogy egy tag az összes szavazat legfeljebb tíz százalékát birtokolhatj a
akkor is, ha az a) pont alapján többre lenne jogosult .
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(6) A közgyűlésen az a tag rendelkezik szavazati joggal, aki hegyközség i
[járulékfizetési, és] adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben maradéktalanul,
hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének pedig az év első közgyűlésének napját
megelőzően legalább öt nappal eleget tett .'

3. Az egységes javaslat 12 . és 13. §-a a következők szerint módosul, egyidej űleg a
következő új 13. §-sal egészül ki :

„12. § A Hkty.

a) 13.	 § (5) bekezdésében a „tisztségre jelölt” szövegrész helyébea
„tisztségviselő”;

b) 24.

	

(1) bekezdésében a „hegyközségi tanács” szövegrész helyébe a
„hegyközségi tanács, ennek hiányában a hegyközségi választmány” ;

[b)]l 33 . § (2) bekezdés d) pontjában a „szőlészeti” szövegrész helyébe a
„szőlészeti és borászati” ;

[c)]cll 57 .

	

(1) bekezdésében a „november 30-ig” szövegrész helyébe a z
„október 31-ig”

szöveg lép.

13 .	 §	 A	 mezőgazdasági,	 már-vidékfejlesztési,	 valamint	 halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló
2007. évi XVII . törvény 75 . §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A mezőgazdasági vagyoni értékű jogok nemzeti tartalékát képező vagyoni
értékű jogok a Magyar Allam tulajdonában vannak. E vagyoni értékű jogok

	

tekintetében - a 9 .	 n) pontjának 4 . alpontjában szereplő mezőgazdasági vagyoni
értékű jogok kivételével – a tulajdonosi jogokat a Magyar Allam nevében a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja. A mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv e vagyoni értékű jogokat elkülönítetten kezeli és
tartja nyilván .”

[13. §]	 14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel–a
kihirdetését követő napon lép hatályba .

(2) A 13 . § 2013. augusztus 1-jén lép hatályba .”

Indokolá s

ad 1 . : A 3 . pontban javasolt módosítással összefüggésben szükséges a címe t
módosítani .
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ad 2.: Az adatszolgáltatási fegyelem megőrzése, valamint a kőzgyűléseken való
mennél magasabb számú részvétel lehetőségének biztosítása érdekében indokolt
módosítás .

ad 3.: Ellentmondást tartalmaz a törvény szövege az erkölcsi bizonyítványna k
tisztségre való jelölés feltételeként való meghatározásakor, ugyanis a jelöltté válás a
közgyűlésen történik, ahol az érintett személy nem feltétlenül rendelkezik erkölcsi
bizonyítvánnyal. Ugyanakkor a büntetlen előélet követelményét csak a megválasztott
tisztségviselők vonatkozásában indokolt el őírni, a jelöltek esetében ez szükségtelen
megterhelést jelentene .

A 2013 . augusztus 1-jén hatályba lépő rendelkezések értelmében Az újratelepítés i
jogtartalékba helyezett újratelepítési jogok, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jogok,
a Magyar Allam tulajdonát képzik, a tulajdonosi jogokat a Hegyközségek Nemzet i
Tanácsa gyakorolja. Ugyanakkor mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egye s
kérdéseiről szóló 2007 . évi XVII . törvény75. § (1) bekezdése szerint e vagyoni értékű
jogok tekintetében a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében a mez őgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja . Az ellentmondásból eredő koherencia
feloldása szükséges a működőképes jogalkalmazás biztosítása érdekében.

Budapest, 2013 . április 5 .

Font Sándor
FIDESZ-MPSZ
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