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Összegző módosító javaslat

A Költségvetési bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 99. §-a, 93. § (1) bekezdése és 46. § (5) bekezdése alapján - a Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséró1 szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú

törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Az Országgyűlés elengedi a 19940791-2-02 adószámú Pécsi Vasutas Sportkör
2014/2015-ös támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott
támogatás fel nem használt részének befizetési kötelezettségből eredő, a központi
költségvetéssel szemben fennálló 81 252 336 forint tartozását.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § 
Módosítás jellege: módosítás

15.§

Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap 5386,8 millió forint hiányát a XLII. A
költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet térítse meg 2018. december 28-áig a[z]
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 6. Költségvetési hozzájárulások alcím javára.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



(4) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett
egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és
Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás
kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat
a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2017. évi köznevelési jogcímű támogatások
rendezéseként - összesen [41 306,2] 41 850,5 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő
támogatás illeti meg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3.
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére
2018. év decemberében.

INDOKOLÁS

1. A Pécsi Vasutas Sportkör (PVSK) a felszámolási eljárás alatt lévő DRB Banknál a
sportfejlesztési program megvalósítására elkülönített forrását zárolás miatt csak részben
használhatta fel. A Banknál elkülönített számlákon lévő támogatást időközben a
felszámolási eljárás miatt zárolta a felszámoló biztos. Mindezek okán a sportfejlesztési
program csak részben valósult meg és a fel nem használt összeggel való elszámolás és
visszafizetés a kialakult helyzet miatt ellehetetlenült. A látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdése szerint a támogatást minden esetben vissza kell fizetni, ha nem
használták fel a támogatási összeget (függetlenül attól, hogy a kedvezményezettnek
felróható, vagy nem felróható okból). Tekintettel arra, hogy a PVSK ezen támogatást a
kialakult helyzetre tekintettel fel sem tudta volna használni, indokolt a támogatás
visszafizetési kötelezettség nem teljesítéséből adódó tartozás elengedése.

2. Lásd a T/1671/26/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi

CXXIV. törvény 6. §-a alapján a köznevelési közfeladat ellátásához az egyházi
fenntartókat az állami, önkormányzati fenntartókkal azonos állami támogatás illeti meg.
Az egyházi és az állami, önkormányzati fenntartású intézmények 2017. évi támogatásának
kiegyenlítése céljából a köznevelésben a törvényi kötelezettségnek megfelelően az
egyházakkal történt egyeztetések a törvényjavaslat benyújtásáig nem kerültek lezárásra. Az
egyeztetés időközben lezajlott, ennek eredményeként a támogatás módosítására van
szükség.

Budapest, 2018. november 14.
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