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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !
A Házszabály 94. 5-ának (1) bekezdése, valamint a 102. §-ának (1) bekezdése alapján a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló T/9635. számú törvényjavaslathoz – az
általam vezetett bizottság nevében – a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

„78 . §
(1) Az Áht . 18/B . §-ának (2) bekezdésében a „bankszámla” szövegrész helyébe „fizetés i
számla” szöveg, 18/C. §-ának (8) bekezdésében a „bankszámla-vezetési” szövegrés z
helyébe „pénzforgalmi-számlavezetési” szöveg, 18/C. §-ának (16) bekezdésében a
„számlájukon” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlájukon” szöveg, a 18/C . §-ának
(17) bekezdésében a „számlájukon” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlájukon ”
szöveg, 124. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „bankszámlarendjét” szövegrész helyéb e
a „pénzforgalmi számlarendjét” szöveg, a „bankszámlavezetési” szövegrész helyébe a
„pénzforgalmi számlavezetési” szöveg, 124 . §-a (4) bekezdésének b) pontjában a a
„bankszámlarendjét” szövegrész helyébe a „[pénzforgalmi] fizetési számlarendjét”
szöveg lép .”
(2)Az Aht. 18/C. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 18/B. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak ellátásával kapcsolatos pénzforgalo m
lebonyolítására a kincstár a Magyar Nemzeti Banknál pénzforgalmi számlával rendelkezik .
A kincstár a Magyar Nemzeti Banknál devizaszámlát nyithat, és azon az e törvénybe n
meghatározott tevékenységével kapcsolatban megszerzett devizát tarthatja és használhatj a
fel .”
(3)Az Áht. 18/C. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(12) A kincstár a kötelezett külön rendelkezése alapján a határidős beszedési megbízásra
vonatkozó szabályok szerint teljesíti – meghatározott célból elkülönített külön
jogszabályban meghatározott számlakörben – a Magyar Allammal, a 18/B. § (4)



bekezdésében, valamint a 18/C . 5 (6) bekezdésében meghatározott szervezetekke l
szemben benyújtott olyan beszedési megbízást, amely e szervezetekkel megkötöt t
szerződésben adott, a szerződésben meghatározott feltételek teljesülésének esetére
alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szóló, felhatalmazó nyilatkozaton alapu l
[hatósági átutalást, amely jogerős bírósági, közigazgatási határozaton alapul] . "
(4) Az Aht. 63 .5-ának (6)—(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a (3) bekezdésben meghatározott források a nettósítás során beszámítandó, a 101 .
5 (6) bekezdésében meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, akkor a
különbözetet a kincstár a helyi önkormányzatok részére 	 szerződésben meghatározottak
szerintátmenetileg megelő legezi. A kincstár az ezen a jogcímen keletkező követelésének
érvényesítése érdekében havonta [az önkormányzati felhatalmazással] beszedés i
megbízást nyújt be a helyi önkormányzat ellen. A beszedési megbízás benyújtását követő
hónap első napjától a megelőlegezett összeg után a helyi önkormányzat az előző évi
átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamatot köteles fizetni addig
a napig, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesíti .
(7)Ha a (6) bekezdés szerinti beszedési megbízás 60 napon belül nem teljesül, a kincstár a
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996 . évi XXV. törvény 4. 5- a
(2) bekezdésének e) pontja alapján kezdeményezi az adósságrendezési eljárás megindítását .
(8)Amennyiben a beszámítás során a kincstár a felhatalmazás alapján beszedést nyújt be ,
az ehhez szükséges fedezet biztosítása — az el őirányzat felhasználási ütemterve alapján — a
helyi önkormányzat feladata . ”
(5) Az Aht. 64/A. 5-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A helyi önkormányzat
a) évközi lemondás alapján megállapított fizetési kötelezettségét a nettó finanszírozás
keretében történő elszámolással,
b)az év végi elszámolás során befizetésse l
teljesíti . Amennyiben a fizetési kötelezettség a lemondási határidőt, illetve a külön
jogszabályban megjelölt határidőt követő 90 napon belül nem teljesül, akkor a kincstár — a
b) pontra vonatkozóan a 64/D. § (12) bekezdése alapján engedélyezett részletfizeté s
kivételével — az önkormányzat felhatalmazása alapján beszedési megbízást nyújt be a hely i
önkormányzat ellen, és ezt követően a 63 . § (7) bekezdése szerint jár el .”
(6) Az Aht. 64/D. §-ának (11)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Amennyiben az önkormányzat fizetési kötelezettségének a felhívás elfogadásától ,
illetve a határozat jogerőre emelkedésétől számított 90 napon belül nem tesz eleget, a
kincstár — a (12) bekezdés alapján engedélyezett részletfizetés kivételével — a z
önkormányzat felhatalmazása alapján beszedési megbízást nyújt be a helyi önkormányzat
ellen, és ezt követően a 63 . § (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el .
(12) A helyi önkormányzat — a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül
benyújtott — kérelme alapján az év végi elszámolásban, illetve a kincstár felülvizsgálata
során felhívás elfogadásával, vagy joger ős határozattal megállapított visszafizetési é s
kamatfizetési kötelezettségére vonatkozóan a kincstár elnöke legfeljebb tizenkét hav i
részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak
ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné . A részletfizetésről hozott határozat
ellen nem lehet fellebbezni . A részleteket a 64/A. 5 (5) bekezdésében, illetve a 64/B . § (2)
bekezdésében szabályozott kamat az adott részlet visszafizetésének napjáig terheli .
Amennyiben az önkormányzat a részletfizetést engedélyező határozatban foglalt fizetés i
kötelezettségének a határozatban foglaltak szerint nem tesz eleget, a visszafizetési és



kamatfizetési kötelezettség egy összegben, azonnal esedékessé válik Ha az így keletkezet t
egyösszegű fizetési kötelezettségének az esedékessé válást követő tizenöt napon belül az
önkormányzat nem tesz eleget, a kincstár [az önkormányzat felhatalmazása alapján
beszedési megbízást] hatósági átutalást nyújt be a helyi önkormányzat ellen, és ezt
követően a 63 . (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el . "
(7) Az Aht. 101. s-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(9) A (6)–(7) bekezdésben szereplő tartozásoknak a (6) bekezdésben megjelölt források
terhére történő levonását és a jogosult szervezetek számára történő teljesítését a kincstár
végzi. Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetés i
szerveket terhelő tartozások összege csak az egészségbiztosítási szerv által folyósított
támogatásból vonható le . Ha az egészségbiztosítási szerv által folyósított támogatás a (6)
bekezdésben meghatározott tartozasokra nem nyújt fedezetet, akkor a 63. 5 (6)–(7)
bekezdése szerinti eljárás az irányadó azzal az eltéréssel, hogy	 a felhatalmazást a helyi
önkormányzat költségvetési szerve adja. A felhatalmazás alapján a beszedési megbízást
[hatósági átutalást] az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzat i
költségvetési szerv ellen kell benyújtani .”

Indokolá s

A Javaslat pontosítja a kincstár eljárását elkülönítve azokat az esetet, amikor végrehajtás
keretében érvényesíti igényeit és azokat az eseteket, amikor a finanszírozott szervve l
megállapodás alapján nyújt be beszedési megbízást .

Budapest, 2009 . június 40

arga Mihály F.
izottsági elnök \;~
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