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A Magyarország 2015 . évi központi költségvetésérő l szóló 2014 . évi C. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelenté s

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat (a

továbbiakban : HHSZ) 44-45 . §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság a törvényjavaslatnak a HHSZ 92 . § (4) bekezdése szerinti bejelentésében megjelöl t
szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHSZ 44 . § (1 )
bekezdésében foglalt követelményeknek .

A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem fogalmazot t
meg saját módosítási szándékot, így részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyúj t
be .

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg :

A bizottság elsősorban az igazságügyi bizottság kompetenciájába tartozó fejezeteket tárgyalta meg,
melynek vitája során a többségi véleményt megfogalmazó tagok egyet értettek abban, hogy a
költségvetés végrehajtása a jogszabályoknak megfelelően történt.

A Kormány 2015-ben folytatta a ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai céljainak
megvalósítását: a költségvetési hiány alacsony mértéken tartását, az államadósság csökkentését, a z
ország versenyképességének javítását, a foglalkoztatás növelését és az ország növekedés i
potenciáljának emelését.
Az igazságszolgáltatási funkcióba tartozó szervek és fejezeti kezelés ű előirányzatok kiadásai 2015-
ben mintegy 131,3 milliárd forintot tettek ki, az előző évi teljesítésnél 8,6 milliárd forinttal többet . A
128,6 milliárd forintos támogatás 4,3%-kal magasabb, míg a 7,7 milliárd forintot kitev ő bevétel
mintegy 10%-kal magasabb az előző évinél. A kiadások 69%-a a Bíróságok, 29%-a pedig az
Ügyészség fejezetnél jelenik meg fennmaradó 2% pedig az IM fejezet intézményeinél, valamint a z
egyéb célelőirányzat címeken) . A támogatás a Bíróságok esetében 2,2 milliárd forinttal, míg az
Ügyészségnél 1,7 milliárd forinttal növekedett . A Bíróságoknál a növekedést az
igazságszolgáltatásban közrem űködők díjának, költségtérítésének fedezetére szolgáló össze g
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növelése, valamint a kirendelt védő, jogi segítő óradiának emelése indokolja. Az Ügyészségnél
elsősorban az ügyészi szervek új elhelyezésének forrásigénye és többletkiadásai tették ki a
növekedést. A Bíróságoknál a saját bevételek 0,7 milliárd forintos növekedése mutatkozott, míg
azÜgyészségeknél a bevételek 0,8 milliárd forintos csökkenése jelentkezett, mert a 2015 . évi bevételt
nem emelte meg a 2014. évi magasabb bevétel túlnyomó részét jelentő 2013. évi fejezeti tartalék
2014. évi felhasználása.

Az alkotmányos fejezetek intézményeinek bevételeinél és kiadásainál az Állami Számvevőszék
ellenőrzése megbízhatósági hibát nem tárt fel, a bevételi és a kiadási adatok megbízhatóak

A helyi önkormányzatok 2015-ben — a finanszírozási m űveletekkel együtt — összesen 3305,8
milliárd forint- bevétellel gazdálkodtak ami 5,9%-kal magasabb a 2014 . évi teljesítésnél. A
növekedésben egyrészt szerepet játszott a folyó m űködési bevételek kisebb arányú (3,4%), de
jelentős összegű (70,2 milliárd forint) növekedése, amit több, egyes esetekben ellentétes irány ú
tényező egyidejű hatása okozott, de leginkább a helyi adók nagymértékű (71,4 milliárd forint)

növekménye emelhető ki. Másrészt a fejlesztési, felhalmozási bevételek jelentősebb, 14,2%-os,

csaknem 100 milliárd forintos emelkedése is jelentős hatással volt, ami alapvetően a beruházási
célú európai uniós források hatékony felhasználásából eredt . A 2007-2013-as költségvetési ciklus
operatív programjainak zárása szempontjából kiemelkedő volt a 2015. év. Az operatív
programokból megvalósuló projekteket 2015. december 31-ig be kellett fejezni. A zárással
kapcsolatban olyan intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek ösztönözték a kedvezményezet t
önkormányzatokat arra, hogy a 2015. év végéig felgyorsítsák a projektek végrehajtását, továbbá a
szabályok módosításával a zárás adminisztratív akadályai is elhárultak
A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2015. évben is az önkormányzati
feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történt. Azóta
a cél a struktúra megszilárdítása volt. A 2015. év főfeladata a helyi önkormányzatok számára a
működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek er ősítése, a kistelepülések tovább i
felzárkózásának az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok
által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése volt.

A hitéleti tevékenységek funkciócsoportba sorolt 2015. évi előirányzatok támogatásai összesen 53, 5
milliárd forintra, kiadásai 59, 6 milliárd forintra teljesültek (a 2014 . évi azonos adattal
összehasonlítva ez a 8,8 milliárd forint 17,4%-os emelkedést jelent) . A rendelkezésre bocsátott
támogatások többek között megteremtették a lehetőséget a vallási közösségeknek a közösségi célok
érdekében történő együttműködéshez E támogatások zöme a valamennyi évben jelentkez ő szia 1 %
felajánlások és kiegészítésük biztosítása, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezés e
kapcsán fizetett ingatlanjáradél, a hittanoktatás támogatása, a hazai kistelepülési és külhon i
egyházi személyek jövedelempótléka. Mindezeken túl a 2015. évben is kiemelt figyelem irányult az
egyházi intézmények infrastruktúrájának a fejlesztésére.

A bizottsági vitában kisebbségi vélemény nem fogalmazódott meg . A bizottság a törvényjavaslat
részletes vitáját 2016 . október 18-án lezárta.
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