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A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz a Házszabály
94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

1 . A törvényjavaslat 30. § (2) bekezdésének módosítását, egy új (3) bekezdéssel történő kiegészítésé t
javasolom, így a jelenlegi (3) bekezdés (4) bekezdésre változik:

(2) [Amennyiben a tárgyév november 30-áig az (1) bekezdésben meghatározott bevétel i
előirányzatok teljesülése együttesen eléri az éves előirányzat 89,0%-át, a személyi juttatás- é s
járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át lehet az Adó- és Pénzügyi Ellen őrzési Hivatal (a
továbbiakban : APEH) rendelkezésére bocsátani .] A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhe t
előleg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi futtatások és munkaadókat terhel ő járulékok
elő irányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelöl t
elő irányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év
közben fizethet ő előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő
elő irányzatok összegét .

(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat
teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok elő irányzatának
legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban : APEH) rendelkezésére bocsátani . A személyi juttatások ésa
munkaadókat terhelő járulékok összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesüléséne k
arányában fizethető .
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2. A törvényjavaslat 31. § (2) bekezdésének módosítását és egy új (3) bekezdéssel történ ő kiegészítését
javaslom, így a jelenlegi (3) bekezdés (4) bekezdésre, a jelenlegi (4) bekezdés (5) bekezdésre változik:

(2)[Amennyiben a tárgyév november 30-áig az (1) bekezdésben meghatározott bevétel i
előirányzatok teljesülése együttesen eléri az éves előirányzat 89,0%-át, a személyi juttatás- és
járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át lehet a Vám- és Pénzügy őrség rendelkezésér e
bocsátani .] A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet elő leg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti
személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az által a
meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt el ő irányzatoknak a pénzügyminiszter álta l
meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek . Az év közben fizethető előleg összege nem
haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesül ő előirányzatok összegét .

(3) Amennyiben tárgyév december 28-ig az (j) bekezdésben meghatározott bevételi el őirányzat teljesül,
az	 (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhel ő járulékok elő irányzatoknak
legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- és Pénzügyőrség
rendelkezésére bocsátani. A személyi juttatások és munkaadókat terhel ő járulékok összege az (1 )
bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethet ő .

Indokolá s

Az államháztartási bevételek beszedését végz ő szervezetek teljesítményének növelése érdekében
szükséges az évközi jutalom el ő leg fizetés törvényi feltételeinek biztosítás a

Budapest, 2009 . október 27 .
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