
országgyűlési képviselő

Címzcn: Kövér László, az Orszúggyűlés elnöke
Túrgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtók: Varju László (DK), Dr. Oláh Lajos (l>K)
lörvcnyjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi kiiltst'·gntésériil szóló 2019. évi LXXI.
törvény eltérő szün:ggcl való hatálybalépéséről

/\z Alaptörvény ö. cikk ( 1) bekezdése alapján a ..Magyarország 2020. évi közponri költségvetéséről
szúlú 2019. évi LXXI. törvénv eltcrö szöveggel való hatálybalépéséről" címmel a mellékelt
törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani.

/\ törvényjavaslat olyan szerkezeti egységeket. kodi likacios megoldásokat tartalmaz. amelyek
szl'rh·sztés(·r1.· a Pari .cxbcn alkalmazott informatikai sz.alx'tly nem nyújt lehetőséget. l.rrc tekintettel
- a I L'uhi/Ottsúg eg)L'S indítványok elektronikus úton ti\rténii benyújtásáról szóló -V:?O 18-2022.
(YI. I.) lm állásfoglalasának 2. ~ ( 1) bekezdése szerint - a7 indítvány papíralapon kerül benyújtásra.

Budapest. 2019.dccernbcr 4.

Varju László Dr. Oláh Lajos



2019. évi ..... tűrvéuv

Magyarorsz.íg 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény cltérű
szöveggel , aló hatálybalépésérűl

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről s1óló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklete a1 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

2.§

Lz" tőrvény a kihirdetését követi) napon lép hatályba.
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Egésrség('::- Budapest Program 486-U



i\lwlúnos indokolás

Budapest lőváros Küzg) ülése 2019. november 29-i ülésén úgy döntőn. hug:, abban az esetben
tudja támogatását adni a budapesti Atlétikai Vilúgbajnokság megrendezéséhez, ha más feltételek
mellett :1 kormányzat 5 év alatt 50 milliárd forint iámog.uást nyújt a ff)\ árosi kerületi
önkormányzatok számúra a budapesti járóbeteg és szakellátás ícjlcsztcscrc.
:\ javaslat ennek a támogatásnak a költségvetési lcltcrelcit teremti rm·g c1 2020-as l'\TL'.

Részletes indokolás

1. § 

A javasolt módosítást l O milliárd forint többlcnámogatást biztosi: a 2020-as költségvetésben a;
l:g,;s;:sc·ges Budapest program keretében a fóvárosi kerületi önkormáuyzatok szánuuu a járóbeteg és
szakcl látás kj lcsztésérc.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.


