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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  Az  állami  magasépítési  beruházások
megvalósításáról szóló  T/3367.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: elhagyás

[3. §

Az  állami  magasépítési  beruházással  összefüggésben  az  állam  feladata  különösen  a
magasépítési beruházás előkészítése és megvalósítása.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

13. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
b) állapítsa meg az állami magasépítési beruházások kivételi körét, a Beruházási Ügynökség által
megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházások körét, valamint a Beruházási Ügynökség



által ellátandó feladatok körét és azok részletes szabályait;

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: módosítás

14. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A IV. Fejezet 2020. január 1-jén lép hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 4.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § 1. pont … megvalósuló[,] önkormányzati…

2. 1. § 4. pont … [bővítésre]bővítésére vagy…

3. 5. § (1) bekezdés …rendeletében [jelöli]jelöl ki…

4. 13. § b) pont … szabályait[;],

Indokolás

1. A Törvényjavaslat 3. pontjának elhagyása a központi költségvetési támogatás felhasználásával
megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházások előkészítésére figyelemmel. 
2. A felhatalmazó rendelkezések korrekciója. 
3. Tekintettel  arra,  hogy  a  Beruházási  Ügynökség  fokozatosan  kapcsolódjon  be  az  állami
magasépítési  beruházások  megvalósításába,  elsőként  célozva  a  kormányzati  magasépítési
beruházások megvalósítását, így a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló
önkormányzati magasépítési beruházásokra vonatkozó rendelkezések későbbi hatályba léptetésére
kerül sor. 
4. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosításokat tartalmazó táblázat.
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