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Az Országgyűlés Számvevőszéki
és költségvetési bizottsága

Bizottsági önálló indítvány

2010. évi . . .. törvény

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi C= törvény
módosításáról

1 .§

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, 2009. évi CXXX. törvény 1 .§-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép :
„l . § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban : központ i
alrendszer) 2010 . évi
a) bevételi főösszegét 12 764 719,3 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 13 629 030,4 millió forintban ,
c) hiányát 864 311,1 millió forintban állapítja meg .”

2.§

A Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetéséről szóló, 2009. évi CXXX. törvény 1 . számú
melléklete az alábbiak szerint módosul :
„A X. Miniszterelnökség fejezet, 20 . Tartalékok cím, 1 . Költségvetés általános tartaléka alcím
kiadási előirányzata 153 504,7 millió forintra, a X . fejezet összesen kiadási el ő irányzata
406 277,6 millió forintra, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 1 .
Vállalkozások költségvetési befizetései címe kiegészül a 12 . Egyes ágazatokat terhelő
különadó alcímmel, valamint az 1 . Távközlési ágazati különadó jogcím-csoporttal, melyne k
bevételi előirányzata 61 000,0 millió forint, a XLII . fejezet összesen bevételi elő irányzata
6 474 498,7 millió forintra változik . A központi alrendszer összesen kiadási előirányzata
13 629 030,4 millió forintra, bevételi előirányzata 12 764 719,3 millió forintra változik .”
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E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti .



Indoklás

Az előző Kormány felelőtlen és átgondolatlan költségvetés-politikájának következményeként ,
mint arról már a közvélemény is értesült számos probléma jelentkezik a 2010 . évi
gazdálkodás során. A korábbi Kabinet jónéhány olyan kötelezettségre nem irányzott el ő
forrást, amelyet mindenképpen teljesíteni kell . Ez is a „trükkök” egyike, melyet a sajtóból a
nyilvánosság is jól ismer .

A költségvetés általános tartaléka kimerülőben van. Az év hátralév ő részében jelentkező
nélkülözhetetlen feladatok finanszírozhatósága érdekében, a távközlési ágazatot terhelő
különadóból származó többlet bevételt a költségvetés általános tartalékának emelésére kel l
fordítani .

Budapest, 2010. november 24 .



Az Országgyűlés Számvevőszéki
és költségvetési bizottsága

Bizottsági önálló indítvány

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alkotmány 25 . § (1) bekezdése és a Házszabály 85 . § (2) bekezdés c) pontja alapján a
bizottság mellékelten benyújtja a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7 szóló 2009.
évi =X. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2010. november 24 .
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