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Képviselő i önálló indítvány

2012. évi . . . törvény

Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény módosításáról

1 • §

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 22 . § (7) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép, és a 22 . § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az Országgyű lés a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalása
során november 30-áig egyedi határozatban meghatározza a központi költségvetésr ől szóló
törvény fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegét és a központi költségvetés költségvetés i
egyenlegét. A határozat elfogadása után a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat
vitájában benyújtott módosító javaslatok — a (8) bekezdésben foglalt kivétellel — a
költségvetési egyenleg mértékét és a központi költségvetésrő l szóló törvény fejezetei bevétel i
és kiadási főösszegeit nem módosíthatják.

(8) A Kormány zárószavazás el őtti módosító javaslatot nyújt be, amely érintheti a
költségvetési egyenleg mértékét és a központi költségvetésről szóló törvény fejezetei bevételi
és kiadási főösszegeit

a) a Stabilitási tv. 25/A. (1) és (5) bekezdése szerinti esetben ,

b) ha a (7) bekezdés szerinti határozat elfogadását követ ően nemzetközi szervezettel
megkötésre kerülő szerződésbő l eredő kötelezettség teljesítése miatt feltétlenül szükséges ,

c) ha az Alkotmánybíróság, az Európai Unió Bírósága, illetve más bíróság vagy
jogalkalmazó szerv a (7) bekezdés szerinti határozat elfogadását követ ően meghozott
döntéséből az állam által teljesítendő olyan mértékű fizetési kötelezettség fakad, amelynek
teljesítésére a (7) bekezdés szerinti kiadási főösszegek nem biztosítanak fedezetet, vagy

d) ha a Magyarországgal szemben fennálló, az Európai Unió m űködéséről szóló
szerződés 126. cikkében meghatározott túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében az
szükséges .”

2. §
E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

A költségvetés jóváhagyásának egyes szabályait pontosító rendelkezések .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1 . §-hoz

A javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a költségvetés fejezetek bevételi és kiadási
főösszegét megállapító határozat elfogadását követ ően a Kormány a főösszegek módosításá t
is tartalmazó módosító javaslatot nyújthasson be az Országgy ű lés elé abban a kivételes
esetben, amennyiben a Kormánynak olyan kötelezettségei keletkeznek, amelyet kötele s
átvezetni a költségvetési törvényjavaslaton . Ilyen módosító javaslat csak az alábbi esetekbe n
lenne előterjeszthető: a) ha a Költségvetési Tanács költségvetésrő l alkotott véleménye ezt
szükségessé teszi, b) nemzetközi szervezettel megkötésre kerül ő szerződés alapján az
feltétlenül szükséges, c) ha az Alkotmánybíróság, az Európai Unió Bírósága, illetve má s
bíróság döntése alapján az állam által teljesítend ő olyan mértékű fizetési kötelezettség
keletkezik, melyre a megállapított kiadási főösszegek nem biztosítanak kellő fedezetet, d)
továbbá, ha a Magyarországgal szemben fennálló túlzott hiány eljárás megszüntetése
érdekében az szükséges .

a 2. §-hoz

A törvény hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmaz.



Kővér László úr,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján „Az államháztartásról szól ó
2011 . évi CXCV. törvény módosításáról” a következő törvényjavaslatot kívánjuk
benyújtani .

Budapest, 2012 . október 31 .

Rogán Antal

	

Dr. Puskás Imre

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Előterjesztői csatlakozás képviselői önálló indítványho z

Kövér László
az Országgyű lés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Rogán Antal, a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja

T/8990. szám alatt, „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény módosításáról ”
címmel törvényjavaslatot nyújtott be 2012 . október 31-én .

Ezúton szeretném jelezni, hogy — Rogán Antalnak, mint a javaslat elő terjesztőjének
hozzájárulásával — el őterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérjük az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2012 . november 5 .

Tisztelettel :

Dr. Puskás Imre
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2
	page 3
	page 1

