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Az Országgyűlés

Költségvetési, pénzügyi
és számvevőszéki bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottságának

Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati és területfejlesztési
bizottságának

ajánlása
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény módosításáról benyújtott T/4093. számú törvényjavaslat

részletes
vitájához
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a
továbbiakban: Költségvetési bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként – megvitatta a
Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény
módosításáról készült, T/4093. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz
benyújtott T/4093/7-9. számú módosító javaslatokat.
Az Emberi jogi, az Oktatási és az Önkormányzati bizottság a módosító
indítványokról a 2007. november 5-i ülésén foglal állást.
Az Egészségügyi és az Ifjúsági bizottság az ajánlás megtárgyalását nem vette
napirendjére, mivel feladatkörébe tartozó módosító indítvány nem érkezett.
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Az ajánlásban használt rövidítések:
Kvtv.: a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény
az egyházak támogatásáról szóló törvény: az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.
Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.
A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni.
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

1. Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslatot új 1 §-sal – a Kvtv. 9. § (4)-(6)
bekezdéseit érintően – javasolja kiegészíteni:
„A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006, évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 9. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 35. § (2)
bekezdésének i) pontjában megjelölt egyedi bruttó forgalmi érték 5,0 millió forint.
(5) A Vtv. 36. §-ának (2)-(3) bekezdése szerinti ingyenes átruházásról 2007-ben
valamennyi érintett vagyontárgy esetében a Kormány dönt.
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(6) A Vtv. 36. §-ának (4) bekezdésében megjelölt keretösszeg 10 000 millió forint.””
Indokolás: Lásd a T/4093/8/1. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Kvtv. 6. sz. melléklete
1.11.1.1. pontjának a következő módosítását javasolja:
„10. § 1. A Kvtv. 6. számú mellékletének 1.11.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
/1.11. A 2008-2010. évi igénylésre vonatkozó egyes szabályok/
„1.11.1. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:
1.11.1.1. a tárgyévet megelőző évben felvett és ugyanezen év december 31-éig vissza
nem fizetett működési célú hitel – ez utóbbinál számításon kívül hagyva az év végén a
következő évi előirányzat terhére átutalt központi költségvetési forrásokból visszafizetett
likvid hitelt – és a tárgyévet megelőző évben a működési célra használt felhalmozási célú
[bevételek], valamint kötvénykibocsátásból származó bevételek – útmutató módszertana
szerint számított – együttes összegének 2008-ban a 70 %-a, 2009-től a 100 %-a,
Indokolás: Lásd a T/4093/9. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Kvtv. 6. sz. melléklete
1.11.1. a következő módosítását javasolja:
„10. § [1.] A Kvtv. 6. számú mellékletének 1.11.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
/1.11. A 2008-2010. évi igénylésre vonatkozó egyes szabályok/
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„1.11.1. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:
1.11.1.1. a tárgyévet megelőző évben felvett és ugyanezen év december 31-éig vissza
nem fizetett működési célú hitel – ez utóbbinál számításon kívül hagyva az év végén a
következő évi előirányzat terhére átutalt központi költségvetési forrásokból visszafizetett
likvid hitelt – és a tárgyévet megelőző évben a működési célra használt felhalmozási célú
bevételek együttes összegének 2008-ban a 70 %-a, 2009-től a 100 %-a,
1.11.1.2. a 2008. évtől az 1 500 fő vagy az alatti lakosságszámú település esetén a
többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött következő feladatokhoz,
intézményekhez kapcsolódó – útmutató módszertana szerint számított – forráshiány
időarányos összege, amennyiben
- 2007. szeptember 1. után, – azon önkormányzatok esetében, amelyek a 2007. évben e
kiegészítő támogatásban nem részesültek, 2008. szeptember 1. után – a közoktatási feladatait
önállóan látja el, ezen intézményét (intézményeit) önállóan tartja fenn,
- 2008. május 1. után a szociális alapszolgáltatási és intézményi ellátási, gyermekek
átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapszolgáltatási és belső ellenőrzési feladatait önállóan
látja el, ezen intézményét (intézményeit) önállóan tartja fenn,
kivéve, ha közigazgatási hivatali felmentéssel rendelkezik.
A közigazgatási hivatal a felmentést megadja:
- ha az önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik
lehetővé, hogy társuljon,
- ha az önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz vagy más
települési önkormányzat(ok) által ellátott feladathoz, fenntartott intézményhez kívánt
csatlakozni, de a társulásban résztvevő, illetve a közös feladatellátáshoz felkért települési
önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé.”
Indokolás: Lásd a T/4093/8/2. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. Dr. Gegesy Ferenc képviselő a törvényjavaslat 15. §-ának az elhagyását javasolja:
„[15. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kvtv. 1. §-a (2)
bekezdésének b-c) pontja.]”
Indokolás: Lásd a T/4093/7. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5. Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 16. §-ának a következő módosítását és új
(2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja:
„16. § (1) E törvény 2. §-ában [(1)-(3) bekezdésében] foglaltakat 2007. január 1-jétől
kell alkalmazni.
(2) Az e törvény 1. §-ában meghatározott keretösszeg az e törvény hatálybalépésének
időpontja és 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozik.”
Indokolás: Lásd a T/4093/8/3. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2007. október 31.

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési, pénzügyi
és számvevőszéki bizottság elnöke

