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Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló, T/6573. számú
törvényjavaslathoz – a Házszabály 94. §-a (1) bekezdésében és 102. §-a (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – az alábbi

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/6573/16. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztem elő.

1. A törvényjavaslat 7. §-a (1) bekezdése d) pontjának a következőmódosítását javasolom :

„d) vállalkozási tevékenysége: az alaptevékenységétől eltérő , rendszeres haszonszerzé s
céljából, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára ,
nem kötelezően végzett [termelő]termelő-, szolgáltató, értékesítő tevékenység.”

2. A törvényjavaslat 8. §-a (2) bekezdése d) pontjának a következőmódosítását javasolom :

„d) a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint
[teljesítményellenőrzése]teljesítmény-ellenőrzése,”

3. A törvényjavaslat 9. §-a (1) bekezdése b) pontjának a következőmódosítását javasolom:

„b) a 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a már működő közintézet költségvetési szerv
vállalkozó közintézetként[,] vagy vállalkozó közintézet közintézet költségvetési szervként
történő besorolása válik szükségessé .”

4. A törvényjavaslat 16. §-a (1) bekezdése b) pontjának a következ ő módosítását javasolom:

b) közintézet : az alaptevékenysége szerint egészségügyi, fels őoktatási, tudományos kutatási ,
fejlesztési, művészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, sportcélú[,] vag y
informatikai közszolgáltatást végző költségvetési szerv, illetve a külön törvénybe n
meghatározott közgyűjtemény;"
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S. A törvényjavaslat 28. §-ában az Áht. 87. §-a (1) bekezdésének a következő módosítását
javasolom:

„87. § (1) A költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés[,] vagy költségvetési kere t
alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek
érvényesítésével működik és gazdálkodik . ”

6. A törvényjavaslat 28. §-ában az Áht. 89. §-a (3) bekezdésének a következ ő módosítását
javasolom:

„(3) A (2) bekezdés szerinti törvényben, illetve a felhatalmazása alapján kiadott rendeletbe n
kell rendelkezni a vezető testület működésének részletes szabályairól . A vezető testület tagjai
megválasztásának, kinevezésének[,] vagy megbízásának, a vezet ő testületi tagság
megszűnésének, a tagok kizárásának, illetve összeférhetetlenségének eseteit, szabályait ,
valamint az esetleges vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre, továbbá a tagok felel ősségére
vonatkozó szabályokat törvényben kell meghatározni.”

7. A törvényjavaslat 28. §-ában az Áht. 92. §-a (2) bekezdésének a következő módosítását
javasolom:

„(2) A közszolgáltatásokat igénybe vev ők részére jogszabály[,] vagy jogszabályban foglalta k
alapján – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a költségvetési szerv vagy annak irányít ó
szerve állapítja meg a szolgáltatások ellenértékét.”

8. A törvényjavaslat 9. §-a (3) bekezdése a) pontjának a következőmódosítását javasolom:

„a) az átadás időpontján az átsorolásra vonatkozó, 5 . § szerinti nyilvántartásba történő
bejegyzés [hatályba lépésének]hatálybalépésének napját kell érteni, ”

9. A törvényjavaslat 18. §-a (2) bekezdésének a következ őmódosítását javasolom :

„(2) Az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban szakmai célú költségvetési
keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal é s
felelősséggel bír . A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységge l
(egységekkel) rendelkezik ; [ezen kívül] ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató
feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat.”

10. A törvényjavaslat 28 . §-ában az Áht. 93. §-a (2) bekezdésének a következő módosításá t
javasolom :

„(2) A költségvetési szerv a nem naptári évhez igazodó, legfeljebb [egy éves]egyéves
időtartamú, rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladata ellátására tárgyévben, a következ ő
évi költségvetése terhére, Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén a
középtávú költségvetési keretszámokon belül – kormányrendeletben meghatározott esetben a z
irányító szerv el őzetes engedélyével – kötelezettséget vállalhat .”
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11. A törvényjavaslat 28. §-ában az Áht. 100/D. §-a (5) bekezdésének a következ ő módosításá t
javasolom:

„(5) A tartozásállomány vagy a kincstári biztos kijelölésekor indokként megjelölt helyze t
fennállásáig az ellenjegyzés általános szabályain túlmen ően csak a kincstári bizto s
ellenjegyzésével együtt vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthet ő kifizetés . [Ezen
kívül]Ezenkívül a kincstári biztos egyéb javaslatokat tehet, és intézkedéseke t
kezdeményezhet .”

12.A törvényjavaslat 28. §-ában az Áht. 100/F. §-a (5) bekezdésének a következ őmódosítását
javasolom:

„(5) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a központi költségvetési szerv
előirányzatából a szerv által foglalkoztatottak szakmai, munkavállaló i
[érdekképviseleti]érdek-képviseleti szervezetének, valamint oktatási, kulturális, szociális és
sportcélú tevékenységet végző vagy segítő szervezetének juttatott támogatásokra .”

13. A törvényjavaslat 28. §-ában az Áht. 100/1. §-a (1) bekezdése b) pontjának a következ ő
módosítását javasolom :

„b) vállalkozási tartalékából, valamint a közszolgáltatási és vállalkozási bevételének az anna k
megszerzésével kapcsolatos költségekkel, ráfordításokkal csökkentett részéb ől az
államháztartáson kívüli forrásból származó részt a kincstárnál hasznosíthatja, [értékpapír
vásárlásra]értékpapír-vásárlásra fordíthatja ; ”

14. A törvényjavaslat 28. §-ában az Áht. 100/J. §-ának (3) bekezdése d) pontjának a következő
módosítását javasolom:

„d) külön törvény a 1008 . § (5) bekezdésében és a [Ptk-ben]Ptk .-ban foglalt helytállás i
kötelezettség kielégítésének alapját a vállalkozó közintézet (4) bekezdés szerinti tulajdonába n
lévő vagyonára korlátozza, vagy a fizetésképtelenség miatt, vagy egyéb okból megsz űnő szerv
valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozásána k
rendezésérő l egyéb módon megfelel ően rendelkezik.”

15. A törvényjavaslat 29. §-ában az Áht. 100/L. §-a (9) bekezdésének a következ ő módosítását
javasolom :

„(9) A gazdálkodó szervezet által a vezet ő tisztségviselőknek és [felügyelő
bizottsági]felügyel őbizottsági tagoknak nyújtott személyi jellegű juttatás, javadalmazás (így
különösen: díjazás, jutalom, munkabér, végkielégítés, osztalék, dolgozói üzletrész, egyé b
juttatás) mértéke közérdekb ő l nyilvános adat.”
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16. A törvényjavaslat 29. §-ában az Aht. 100/N. §-a (2) bekezdésének a következ ő módosítását
javasolom:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet esetében [felügyelő
bizottság]felügyelőbizottság létrehozása és könyvvizsgáló választása kötelező . A
könyvvizsgáló cégre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a [felügyelő
bizottság]felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb
szervének. E feltételt a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás sorá n
figyelembe kell venni, és arra az eljárást megindító hirdetményben, ajánlati, ajánlattétel i
felhívásban is hivatkozni kell . ”

17. A törvényjavaslat 29. §-ában az Áht. 100/N. §-a (5) bekezdésének a következ ő módosítását
javasolom:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotn i
a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, [felügyelő bizottsági]felügyelőbizottsági tagjai
és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezet ő állású munkavállalói javadalmazás a
módjának, mértékének főbb elveirő l, annak rendszerérő l . A szabályzatot az elfogadásától
számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni . A legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (íg y
különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása.
Munkabér alatt a Munka Törvénykönyvér ől szóló 1992. évi XXII . törvény 142/A. § (3)
bekezdésében foglaltak értend ők.”

18. A törvényjavaslat 29. §-ában az Áht. 100/N. §-a (8) bekezdésének a következő módosításá t
javasolom:

„(8) Az önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági vagy közhasznú társaság a
esetében a tag (részvényes) — a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügye k
kivételével — a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető
tisztségviselők, valamint a [felügyelő bizottság]felügyelőbizottság véleményét megismerni .
Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen : távbeszélő ,
fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belü l
köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani . Az írásos vélemény ,
illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyedüli tag
(részvényes) határozatával együtt — a döntés meghozatalától számított harminc napon belül — a
cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni . ”

19. A törvényjavaslat 29. §-ában az Áht. 100/M. §-ának (2) bekezdése c) pontjának a
következőmódosítását javasolom :

„c) tartozásátvállalásához, illetve [tartozás-elengedéséhez]tartozáselengedéséhez,”
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20. A törvényjavaslat 29. §-ában az Áht. 100/P. §-a (3) bekezdésének a következ ő módosítását
javasolom:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet a megszüntetésre (végelszámolásra )
irányuló eljárás megindítását megelőzően vagy azt közvetlenül követ ően a közfeladat
átadásával kapcsolatosan szerződést (megállapodást) köthet (az közfeladat ellátására
létrehozott vagy már működő) költségvetési szervvel a közfeladat-ellátáshoz szüksége s
források átadásáról, szerz ődésbő l eredő vagyoni jogok és kötelezettségek engedményezéssel ,
tartozásátvállalással történő átruházásáról, valamint a gazdálkodó szervezet által kötött
szerződésbe (megállapodásba) jogosultként vagy kötelezettként történő belépésrő l . E körben a
költségvetési szerv a gazdálkodó szervezet — a jogutód nélküli megszűnésével összefüggésben
keletkező — forgalmi adójának és a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó elő írások
alkalmazása miatti többlet [társasági adókötelezettségének]társaságiadó-kötelezettségének a
megfizetéséért a Ptk . szerint kezességet vállalhat, vagy a gazdálkodó szervezetnek az említett
adótartozását átvállalhatja. E szerződések (megállapodások) létrejöttének feltétele a
költségvetési szerv irányító szervének engedélye.”

21. A törvényjavaslat 34 . §-ában az Áht. 120/B. §-ának (2) bekezdése e) pontjának a következő
módosítását javasolom :

„e) [monitoring rendszert]monitoringrendszert”

22. A törvényjavaslat 35 . §-a (3) bekezdésében az Áht . 121. §-a (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolom:

„(3) A [FEUVÉ-nek]FEUVE-nek biztosítania kell, hog y

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a
szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel ;

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra ,
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra ;

c) megfelelő , pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetés i
szerv működésével kapcsolatosan;

d) a 1EUVE harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok
végrehajtásra kerüljenek, a módszertani útmutatók figyelembevételével .”

23. A törvényjavaslat 44 . §-a (4) bekezdésének a következőmódosítását javasolom :

„(4) A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009 . május 15-ig köteles felülvizsgálni a
közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetés i
szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetv e
részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így különösen :
közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által [tovább-
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alapított]továbbalapított gazdálkodó szervezet tekintetében, az állami felsőoktatási intézmény
saját gazdasági társasága kivételével . Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a tovább i
működés 2009. július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglal t
előírásokat költségvetési szervek esetében 2009 . június 1-jéig kell (az alapító okirat
módosításával vagy más megfelelő módon) érvényesíteni . "

24. A törvényjavaslat 44. §-a (5) bekezdésének a következő módosítását javasolom :

„(5) A költségvetési szerv irányító szerve az irányítása alá tartozó költségvetési szervet 2009 .
június 1-jéig köteles e törvény alapján besorolni . Ha a besorolás alapján a költségvetési szerv
más foglalkoztatási törvény hatálya alá kerül, akkor a 9. § (3) bekezdésében foglaltak
alkalmazandók azzal, hogy az átadás időpontján a besorolásra vonatkozó, 5 . § szerinti
nyilvántartásba történő bejegyzés [hatályba lépésének]hatálybalépésének napját kell érteni . ”

25. A törvényjavaslat 62. §-a (2) bekezdésének a következőmódosítását javasolom :

„(2) Az Át. — e törvény 48 . §-ának (1) bekezdésével megállapított — 1. §-ának (3) bekezdése
[,] nem alkalmazható

a) a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány ,
b) az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány ,
c) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenl őségéért Közalapítvány,
d) a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

esetében.”

Indokolá s

A javaslatok nyelvhelyességi, helyesírási korrekciókat tartalmaz .

Budapest, 2008 . december I .

szággyűlési képviselő

l-(ckrure ÚfiSZI

t~SLp

. ...	


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

