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Tisztelt Elnök úr !

Az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásáva l
összefüggő módosításáról szóló TI11208130 . számú egységes törvényjavaslathoz (a
továbbiakban : egységes javaslat) – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 45/1994 . (IX .
30.) OGY határozat 107 . § (1) bekezdése alapján – a következő

zárószavazás előtti módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . Az egységes javaslat 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

,,(I) A Gst. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A (2) bekezdésben foglaltak éstAz önkormányzat kezességet, illetve garanciát –] a
jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalás kivételével [– ]a z
önkormányzatérvényesen [csak]kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat az
Akt. szerinti önkormányzati kezességet és garanciát, [és]valamint köthet adósságot
keletkeztető ügyletet[ – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a
Kormány előzetes hozzájárulásával köthet]”"

2. Az egységes javaslat 14 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A Gst. 10 . §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(1a) Települési tankormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdés szerint i
kormányzati engedély nélkül megköthet ő ügyletek és a (10) bekezdés szerinti
adósságmegújító hitel kivételével – csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi ad ó
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rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény [(a
továbbiakban: helyi adó törvény)] szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket
vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette ."

3. Az egységes javaslat 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A Gst . 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására
a) a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezett ől
megnyert	 pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának
biztosítására szolgáló,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett
reorganizációs hitelre vonatkozó ,
c) a likvid hitelre vonatkozó ,
d) a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országo s
nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében a z
adott évi saját bevételeinek 20%-át meg nem haladó, de legfeljebb 10 millió forint összeg ű
fejlesztési célú
adósságot keletkeztetö ügylet megkötéséhez, továbbá
e) a d) pont szerinti önkormányzat-kategóriákbatartozó önkormányzatok ott leírtak szerinti
értékhatárokat meg nem haladó összegű Áht. szerinti önkormányzatikezesség- és
[garanciavállalásokhoz] garanciavállalásaihoz.”

4. Az egységes javaslat 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) A Gst. 10. § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására
a) a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezett ől
megnyert	 pályázat önrészének és az igy megnyert támogatás eléfinanszírozásának
biztosítására szolgáló,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelez ő i egyezség megkötéséhez igénybe vett
reorganizációs hitelre vonatkozó,
c) a likvid hitelre vonatkozó ,
d) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével, a fővárosi ónkormányzat és megyei jog ú
város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 milli ó
forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át meg ne m
haladó, de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet megkőtéséhez, továbbá
e) a d) pont szerinti önkormányzat-kategóriákba tartozó önkormányzatok ott leírtak szerint i
értékhatárokat meg nem haladó ősszegű Áht. szerinti önkormányzatikezesség- és
[garanciavállalásokhoz] garanciavállalásaihoz.”

5 . Az egységes javaslat 14 . § (18) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(18) A Gst. a következő 50. §-sal egészül ki :

„50. § E törvénynek az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénze k
szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013 . évi . . .törvénnyel (a továbbiakban:
[MÓdtv.] 2013. évi. . . tv .) megállapított 28/A . § (1) és (2) bekezdését a 2013 . március 14-e és
16-a közötti időszakban bekövetkezett szélsőséges időjárási körülmények során a mentéshez
ellenérték nélkül nyújtott segítségre,	 továbbá a 2013 . évi. . . tv. hatályba lépését megel őzően .,
2413 . évben kihirdetett veszélyhelyzetreis alkalmazni kell azzal, hogy a [MÓdtv.] 2013. évi
. . . tv . . hatálybalépését megelőzően folytatott 28/A . szerinti tevékenység[-]végzés esetén a
bejelentési kötelezettséget a [Módtv .] 2013. évi. . . tv_ hatálybalépésétől számított 60 napon
belül kell teljesíteni . ”

6. Az egységes javaslat 15. §-a az alábbiak szerint módosul :

„15 . §

MHatályát veszti a Gst. 10. § (2)bekezdés a) pontjában a „pályázat önrészének és az így
megnyert” szövegrész.

Hatályát veszti a Gst. 10 . § (6) bekezdése.”

7. Az egységes javaslat 16. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény (a továbbiakban : Áht.) 2. (1 )
bekezdése a következő t) pont[t]okkal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában)

„t) átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvt.) 3 . §-a szerinti átlátható szervezetGl s

u) önkormányzati garancia:az önkormányzati alrendszerben vállalható olya n
kötelezettség, ami alapján a garanciavállaló saját költségvetése terhére, szerz ődésben
meghatározott feltételek szerint, a kötelezett nem szerződésszerű teljesítése eseténa
jí osultnak fizetést teljesít az előzetesen rögzített összeghatárig ,

v}önkormányzati kezesséj:az önkormányzati alrendszerben a Polgári Törvénykönyvr ől
szóló törvény szerinti kezességnek megfelelően vállalt kötelezettség_'”

8. Az egységes javaslat 17. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel kiegészül :

„{3} Az Áht. 2. & (1) bekezdés n) pontjában a.pártok és pártalapítványok” szövegrész
helyébe a „pártok, pártalapítványok és az országgyűlési képviselők általános és id őközi
választásán egyéni választókerületi képvisel őjelöltek” szöveg lép .”

9. Az egységes javaslat 34. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel kiegészül, ezzel egyidejű leg
a bekezdések számozása ennek megfelel őem módosul :
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„(2) A Pti . törvény 3. & (4Lbekezdése a következő m) ponttal egészül ki•

(Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem keletkeztet pénzüeyi tranzakciós illetékfizetés i
kötelezettséget)

„m) az átutalás, ha a terhelendő vagy jóváírandó számla a Nemzeti Humanitáriu s
Koordinációs Tanácsról szóló kormányrendelet szerint veszélyhelyzet kezelése kapcsán,
adománygyűjtés céljából létrehozott számla.”"

10. Az egységes javaslat 34 . §-a az alábbi új (4) bekezdéssel kiegészül :

„,(4)A Pti . törvény a következő 12. §-sal egészül ki :

..12. $ E törvénynek az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénze k
szabályozásával összeRlggő módosításáról szóló 2013 . évi . . .törvénnvel (atovábbiakban :Mód
tv.) megállapított 3. § (4) bekezdés m) pontjának rendelkezését a Mód tv . hatálybalépését
megelőzően. 2013. évben kezdeményezett átutalásokra is alkalmazni kell'”

11. Az egységes javaslat 36. §-a az alábbiak szerint módosul :

„36. § (1) A behozott k őolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésérő l szóló 2013. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Kt) 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ellenőrző jelölő anyag nélkül a (3) bekezdés szerinti termék szabad forgalomba ne m
bocsátható .”

[(2) A Kt 17. § (2) bekezdése a kővetkező p)-r) ponttal egésziil ki :

(A Szövetség alapszabályában meg kell határozni )

„p) a kőolajtermék szabad forgalomba bocsátását megelőző bejelentési kötelezettség
tartalmát, formáját, teljesítésének módját,

q) a Szövetség – vagy amennyiben a jelölést a Kt. 31. f) pontja szerinti gazdasági
társaság végzi, úgy e gazdasági társaság p) pont szerinti bejelentést k ővető eljárását,

r) a 12. § (3) bekezdés szerinti jelölés technikai végrehajtásának részletszabályaid ."j

[(3)]0 A Kt. a következő 49/A. §-sal egészül ki :

„49/A. § Felhatalmazást kap [az energiapolitikáért felelős] miniszter, hogy a
kőolajtermékek ellenőrzéséhez és jelöléséhez szükséges rendszer m űködésének
részletszabályait, valamint az ellenőrző jelölő anyag jellemző it rendeletben állapítsa meg.”

[(4)13J A Kt.

»a) 12. § (3) bekezdésében a „termékeket – termékcsoportonként különböző –” szövegrész
helyébe a „termékeket termékcsoportonként különböző, miniszteri rendelet szerinti” szöveg,

b) 24. (3) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH)” szövegrész
helyébe a „Magyar Energetikai és Közm ű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban : MEKH)”
szöveg,

c} 25. §-ában, 31 . § fj pontjában, 34 . § (2) bekezdésében, 44 . (1) bekezdésében a „MEH "
szövegrész helyébe a „MEKH” szöveg,

d) 11 . alcímének címében a „MEH-hel” szövegrész helyébe a „MEKH-hel” szöveg lép.”
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12. Az egységes javaslat 37. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) E törvény - a (2)-[(7)](Wekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon
lép hatályba. ”

13. Az egységes javaslat 37. § (3)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A 14. § (1)-(3) bekezdése, (5)-(8) bekezdése, (11)-[(16)](M bekezdése, [és (18)
bekezdése, és]valamint a 22. §, a 23 . §, a 28 . §, a 29. §, a 31 . §, a 32 . §, és a 33. § 2013 . július

1-jén lép hatályba .

(4) A 16. § (13) bekezdése, [és] a 17 . § (2) bekezdése és a 34. § (1) bekezdése, (3)-(4)
bekezdése az e törvény kihirdetését követő 31 . napon lép hatályba.

(5)Az I . § (1)-(8) bekezdése, valamint (10)-(17) bekezdése, a 2-6 . §, a 7 . a), b) és d) pontja,
a 8. (1)-(3) bekezdése, [(6) és (7)] (5)-(7) bekezdése, valamint (9)-(29) bekezdése, továbbá a
9. §, [és ]a 10 . § és a 24. § az e törvény kihirdetését követ ő második hónap első napján lép
hatályba . ”

14 . Az egységes javaslat 37. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) Az 1 . § (9) bekezdése, a 7. § c) pontja, a 8. § (4) és (8) bekezdése, [valamint] a 14. § (4)
bekezdése, [továbbá] (9) és (10) bekezdése.	 valamint a 17. $ (3) bekezdése 2014. január 1-jé n
lép hatályba.”

15 . Az egységes javaslat 37. §-a az alábbi (8) bekezdéssel 	 kiegészül:

„(8) A 15 . § (1} bekezdése 2015 . január 1-jén lép hatályba.”

Indokolá s

1 ., 3., 4. Az önkormányzati kezesség- és garanciavállalás engedélykötelességér e
vonatkozó kivételek értelmezhetősége és szövegpontosítás miatt szükséges
módosítások .

2. A Gst. több helyen nem alkalmazza a helyi adó törvényre való hivatkozást, így az arr a
vonatkozó rövidítés bevezetés nem indokolt, azt javasolható elhagyni .

5 . Az egységes javaslat 14 . § (16) bekezdése tartalmazza a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV törvény (Gst.) közteherviselésre vonatkozó
fejezete új 28/A. §-sal való kiegészítését is . Ennek lényege, hogy ha a vállalkozó
adóalany katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet idején ingyenesen nyújt segítséget a
katasztrófa-helyzet következményeinek elhárításához, mérsékléséhez, akkor nem éri ő t
hátrányos adójogi következmény (nem áll el ő pótlólagos fizetési kötelezettsé g
egyetlen közteherben sem). Ennek feltétele, hogy a segítségnyújtást az illetéke s
adóhatósághoz be kell jelenteni . A Gst . módosítása biztosítja azt is, hogy a segítségben
részesülő számára sem keletkezik adófizetési kötelezettség.
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E kedvező rendelkezéseket — a vonatkozó, egységes javaslat 14 . § (18) bekezdés
szerint a Gst-be iktatandó átmeneti szabály alapján — lehet alkalmazni a 2013 . március
14-e és 16-a közötti időszakban ellenérték nélkül nyújtott segítségre is .

A Kormány — a Dunán levonuló árhullámra tekintettel — 2013. június 4-e 12 .00 órátó l
egyes térségekben veszélyhelyzetet hirdetett ki . Előfordulhat, hogy a veszélyhelyzet
időszaka alatt valamely vállalkozó ellenérték nélkül nyújt segítséget, ugyanakkor e
segítségnyújtásra a Gst. említett új szabálya — annak hatálybalépése híján — nem lenne
alkalmazható .

Ezért a zárószavazás előtti módosító indítvány kiterjeszti a Gst. említett módosítása
alkalmazásának id őbeli hatályát arra a veszélyhelyzetre is, amelyet a Kormány a Gst .
hivatkozott módosításának hatálybalépését megelőzően, a 2013 . évben rendelt el .

6. Az önkormányzatok EU-s pályázatainak önerejét biztosító hitelek javasolt, hogy csa k
2015 . január 1-jétől váljanak engedélykötelessé .

7. Az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásáva l
összefiiggő módosításáról szóló T/11208. számú törvényjavaslat a Gst. -t úgy
módosítja, hogy az önkormányzat kezesség- és garanciavállalása — bizonyos értékhatá r
fölött — kormányzati engedélyhez kötötté válik. A szabályozás egyértelművé tétel e
miatt szükséges az önkormányzati kezesség- és garanciavállalás fogalmának pontos
meghatározása.

Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló törvény (Állt .) tartalmaz az
önkormányzati kezesség- és garanciavállalásra vonatkozó megkötést, valamint az
állami kezesség és garancia itt kerül meghatározásra, az önkormányzatok ilyen jellegű
ügyleteinek definícióját is célszerű ebben a jogszabályban rögzíteni .

8. A módosítás célja az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről szóló T/11191 . számú törvényjavaslattal való összhan g
(koherencia) megteremtése .

9. A javaslat értelmében nem keletkeztetnek illetékfizetési kötelezettséget azo n
átutalások, amelyek a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 17812013 .
(VI. 4.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezelése kapcsán, adománygyűjtés
céljából létrehozott számla javára vagy terhére történnek . E rendelkezés — a 11 . pont
szerinti, az egységes javaslat 37 . § (4) bekezdését módosító rendelkezés alapján — a
módosító törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba .

10.A javaslat értelmében az el őző pontban említett rendelkezést nemcsak az azt beiktató
jogszabályhely hatálybalépésétől, hanem azt megelőzően, a 2013 . évben
kezdeményezett átutalásokra is kell alkalmazni . E rendelkezés — a 12 . pont szerinti, az
egységes javaslat 37. (4) bekezdését módosító rendelkezés alapján — a módosít ó
törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba .

11. A T/11208. számú törvényjavaslat a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonság i
készletezésérő l szóló 2013 . évi XXIII . törvényt (a továbbiakban : Kt.) úgy módosítja,
hogy a biztonsági készletezésért felel ős Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség
(a továbbiakban : Szövetség) Alapszabályának részeként javasolja meghatározni a
kőolajtermék szabad forgalomba bocsátását megel őző bejelentési kötelezettség
tartalmát, formáját, teljesítésének módját, az ezt követ ő eljárást, valamint a jelölés
technikai részletszabályait . Ugyanakkor a Kt . e törvényjavaslattal megállapítandó
49/A. §-a felhatalmazást ad az energiapolitikáért felelős miniszter részére az e
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tárgykörre vonatkozó szabályok rendeletben történ ő megállapítására, ezért az

Alapszabály hivatkozott rendelkezéseinek törlése szükséges .

Továbbá tekintettel arra, hogy a Kt. 5. § (3) bekezdése az energiapolitikáért felelős
miniszter vonatkozásában bevezeti a „miniszter” rövidítést, a Kt . új 49/A . §-a esetében
is indokolt e rövidítés használata .

13.Az egységes javaslat 37 . § (3) bekezdése szerint – egy elfogadott módosító indítván y
nyomán – az egységes javaslat (Gst . 28/A. §-át beiktató) 14 . § (16) bekezdése, továbbá
e Gst. rendelkezésre vonatkozó átmeneti szabályt megfogalmazó (18) bekezdése 2013 .
július 1-jén lépne hatályba. Az indítvány (az eredeti törvényjavaslat szerinti) ennél
korábbi időpontú, a fő hatályba lépéssel azonos hatálybalépést (a módosító törvény
kihirdetésének 8. napja) fogalmaz meg. Szintén a módosító törvény kihirdetését
követő 8. napon lépnek hatályba a 9 . és 10. pont szerinti, tranzakciós illetékszabályo k
módosítására vonatkozó rendelkezések .

A módosítás a törvényjavaslat koherenciáját biztosítja azáltal, hogy a
törvényjavaslaton belüli jogszabályhelyekre történő hivatkozást pontosítja .

14.A 8. ponttal összefüggő hatályba léptető rendelkezés.

12 ., 15 . A 6. ponttal összefiíggő hatályba léptető rendelkezés.

Budapest, 2013. június „
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