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Zárószavazáselőtti módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365. számú törvényjavaslat, T/4365/751.

számú egységes javaslatához - a Házszabály 107 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –

zárószavazás el őtti módosító javaslato t

terjesztek elő

1. Az egységes javaslat címének az alábbi módosítását javaslom :

2011 . évi . . . . törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Indokolá s

Az Alaptörvény szerint megváltozott fogalmi rendszer alapján szükséges a törvény címének
megváltoztatása, az államháztartásról szóló T/5069 . számú törvényjavaslatnak is megfelelően.

2. Az egységes javaslat 1. §-ának az alábbi módosítását javaslom :

„Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi
alrendszer) 2012 . évi

a) bevételi főösszegét [14 323 646,6]	 14 316608,5 millió forintban ,

b) kiadási főösszegét [14 899 807,3]	14892 769,2 millió forintban,

c) hiányát 576 160,7 millió forintban állapítja meg .”

Indokolás : lásd az 1 . melléklet LXIX . fejezetre vonatkozó módosításánál .



3. Az egységes javaslat 4. ' (1) bekezdésének elhagyását javaslom a további bekezdések

értelemszerű átszámozásával :

„[(1) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 1 .
Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti kompenzációja alcímen a munkáltató k
támogatására, amennyiben azok legalább 5%-os béremelést hajtanak végre .]”

Indokolá s

A céltartalék el őirányzat ezen eleme átcsoportosításra került a T/4365/603 . számú módosító
indítvánnyal .

4. Az egységes javaslat 4.§-a (2) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(2) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24 . cím, 2 .
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, [Gyed-ben és Tgyás-ban]
gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja
alcímen a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél
foglalkoztatottak részére a 2012 . évben — jogszabály alapján — járó többlet személyi juttatások é s
az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a
gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációjának
kifizetésére .”

Indokolá s

Szövegpontosító javaslat .

5. Az egységes javaslat 4 . § (3) bekezdésének kiegészítését javaslom új e) ponttal:

„e)	 a központi	 költségvetési	 szerveknél	 a	 feladatok változásával, 	 a	 szervezetek,
szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és
költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi juttatások é s
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire .”

Indokolá s

A létszámcsökkentések egyszeri kiadásainak forrás biztosítása a Különféle kifizetések terhére .

6. Az egységes javaslat 4. § (4) bekezdésének elhagyását javaslom a további bekezdések

értelemszerű átszámozásával :

„[(4) Céltartalék szolgál a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a
szervezetek, szervezetrendszerek korszer űsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével
megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményez ő
létszámcsökkentések személyi és munkaadókat terhel ő járulék kifizetéseire .] ”

Indokolá s

A jogcím beemelésre került a 4 . § (3) bekezdésébe, így külön bekezdésként való szerepletetés e
felesleges .
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7. Az egységes javaslat 4. ,sS'-a (7) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom:

„(7) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a
többlettámogatás folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellen őrzésének szabályait az
(1)[-(2), (4)], ) bekezdése és a [(3)] () bekezdés a) pontja tekintetében a Kormány rendeletben
állapítja meg.”

Indokolá s

Pontosító javaslat .

8. Az egységes javaslat 4. §-a (8) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(8) A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeiné l
foglalkoztatott magánszemély és e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa, 	 továbbáa
gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők a 2012. évi adó- és
járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas-, vagy élettárs a
munkáltatója részére is nyilatkozik – a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a
családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehet ő
kedvezményezett eltartottak számáról, [továbbá] adóazonosító jeléről, illetményérő l és a
jogviszonya keletkezésének időpontjáról . A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a
Kormány rendeletben állapítja meg .”

Indokolá s

Pontosító javaslat .

9. Az egységes javaslat S. §-a (7) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(7) A Honvédelmi Minisztérium által vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állami tulajdon ú
ingatlanok értékesítéséb ő l származó – Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadáso k
fejezetben elszámolandó – bevételek a 2012. évben a Kormány határozatában adott
jóváhagyásával a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, technikai eszközeine k
fenntartására és javítására [finanszírozására] használhatók fel . A Kormány határozatában
legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási el ő irányzatot
hozhat létre a Honvédelmi Minisztérium fejezetben vagy engedélyezheti a fejezet meglév ő
kiadási elő irányzatának megemelését.”

Indokolá s

Szövegpontosító javaslat .

10. Az egységes javaslat 5 . §-a (9) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(9) Az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2 . cím, 2. alcím, 4. jogcím-
csoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a
mozgóképről szóló 2004 . évi II . törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, amely a hatoslott ó
szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege mértékéig az adópolitikáért felelős
miniszter engedélyével túlléphető .”

Indokolá s

Nyelvhelyességi pontosítás .



11. Az egységes javaslat 11 . §-a (2) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom:

„(2) A [katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és
hallgatóinak jogállásáról szóló 1996 . évi XLV. törvény 44. § (1) bekezdése szerinti, a]
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgató i
pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év . ”

Indokolá s

A bekezdésben hivatkozott jogszabályhely a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011 . évi CXXXII. törvény 56. § (1 )
bekezdése alapján 2012 . január 1-jétő l nem hatályos .

12. Az egységes javaslat 15. §-a (1) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2012 . évi forrásai terhére a (2) bekezdésben
foglaltak, az Elektronikus Információ szolgáltatás Nemzeti Program finanszírozása, a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény 8 . § (4-(7) bekezdései szerinti ,
valamint nemzetközi szerződésen, illetve nemzetközi kötelezettséget keletkeztet ő külön
jogszabályon alapuló, így különösen Magyarország európai uniós tagságából következ ően vállalt
feladatok kivételével új kötelezettség az államháztartásért felel ős miniszter egyetértésével
vállalható .”

Indokolá s

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény 8 . § (4) bekezdés e
2012. január 1-jén hatályát veszti, ezért indokolt a hivatkozás javítása .

13. Az egységes javaslat 26. §-a (2) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I-VI., a VIII ., a XXX., a XXXIII . és a XXXIV. fejezetek kiadási és bevételi elő irányzatai
főösszegének,

b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20 . cím

ba) 5 . Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai,

bb) 7. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása alcím el ő irányzatai ,

bc) 8 . Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása alcím
elő irányzatai ,

c) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 26 . Települési és területi nemzetiségi
önkormányzatok támogatása cím el ő irányzatai

csökkentésére ,

kivéve az államháztartásról szóló [1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban : Áht .) 46. §
(1) bekezdésében foglaltakat] törvényben meghatározott az élet- és vagyonbiztonságo t
veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából hozott kormányzati
intézkedéseket, valamint a fejezetet irányító szervek vezet ő inek a fejezetek között együttesen
kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítását.”

Indokolá s

Az államháztartásról szóló T/5069 . számú törvényjavaslatnak megfelel ő pontosítás .
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14. Az egységes javaslat 27. §-a (2) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(2) A 4. § [(3)] ) bekezdés szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím -
csoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra — felmérés alapján —
történő átcsoportosítására az államháztartásért felelős miniszter kap felhatalmazást”

Indokolá s

A 4. § módosításával való összhang megteremtése .

15. Az egységes javaslat 27. §-a (15) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériu m
fejezet 24 . Céltartalékok cím, 2 . Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, [Gyed-ben
és Tgyás-ban] gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők
kompenzációja alcímről a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 21 . Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Alap cím, 4 . Különféle jogcímen adott térítések alcímen [év közben] belül
létrehozandó, [Gyed-ben és Tgyás-ban] Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágy i
segélyben részesülők kompenzációj a jogcím-csoport javára átcsoportosítson .”

Indokolá s

Szövegpontosító javaslat .

16. Az egységes javaslat 27. §-a (16) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(16) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejeze t
terhére a 2012 . évben a Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 2 . MTA Könyvtára címen belü l
létrehozandó külön alcím részére az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
fmanszírozására 1 426,0 millió [Ft-ot] forintot csoportosítson át . ”

Indokolá s

Szövegpontosító javaslat .

17. Az egységes javaslat 27. §-át javaslom az alábbi (18) bekezdéssel kiegészíteni :

„(18) Az Országgyűlés felhatalmazza az Országgy űlés fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy
az Országgyűlés fejezet, 4. cím 9 . Országház épülete előtti felszín alatti parkoló építése alcím,a
10. Látogatóközpont kialakítása alcím, továbbá a 11 . A Kossuth tér történelmi rekonstrukciój a
alcím terhére átcsoportosítást hajtson végre az 1 . Országgyű lés Hivatala cím javára . ”

Indokolá s

Az államháztartási jogszabályok folyamatban lév ő módosítása szükségessé teszi a felhatalmazá s
biztosítását annak érdekében, hogy az Országgyűlés fejezetben a Kossuth tér rekonstrukciójáho z
szükséges előirányzatok felhasználhatóak legyen.



18. - Az egységes javaslat 27. §-át javaslom az alábbi (19) bekezdéssel kiegészíteni :

„(19) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet
terhére a 2012 . évben a Közigazgatási és Igazságügyi fejezet, 1 . Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium igazgatása cím részére a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitika i
Tanács működésének finanszírozására 30 millió Ft-ot csoportosítson át . ”

Indokolá s

Az Országgyű lésnek benyújtott T4365/627 . számú módosító javaslat értelmében a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról (KTIA) szóló törvény módosításával a KTIA bevételei az eddi g
tervezettekhez képest jelentősen megnőnek. A megnövekedett forrásból fmanszírozandó a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tudománypolitikai koordinációs tevékenysége (NKITT)
30 millió Ft értékben .

19. Az egységesjavaslat 29. §-ának az alábbi módosítását javaslom :

„29. A kincstár az E. Alap részére a Nemzeti Er őforrás Minisztérium fejezet, 21 . cím, 4.
alcím, 1 . Közgyógyellátás jogcím-csoport elő irányzatából [és] 3 A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 35 . cím, 2 . alcím, 5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetér e
átadott pénzeszköz jogcím-csoport előirányzatából és a 27. § (15) bekezdésben kapott
felhatalmazás szerint létrehozásra kerülő elő irányzatból a folyósító szerv által benyújtott és a z
államháztartásért felel ős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást
teljesít.”

Indokolá s

Finanszírozási terv készítésének előírása.

20. Az egységes javaslat 30 . §-ának az alábbi módosítását javaslom :

„30. § [(1) Az Ny. Alap részére A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35 .
cím, 1 . alcím, 2. Magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatti járulékkiesés pótlására jogcím -
csoport szerinti támogatás átutalása

a) január-november hónapokban havonta, a tárgyhó 10 . napjáig az éves előirányzat havi
időarányos összegével,

b) december hónapban az a) pont szerinti átutalások összegének és a várható éve s
magánnyugdíj pénztári tagdíjbefizetés különbözetének összegével, legfeljebb az előirányzat
mértékéig, legkés őbb a tárgyhó utolsó kincstári napján történik .

(2) Amennyiben a várható éves magánnyugdíjpénztári tagdíjbefizetés elmarad az (1 )
bekezdés a) pont szerint átutalt összegtől, akkor legkésőbb a tárgyév utolsó kincstári
napjáig az ONYF intézkedik a különbözetnek a költségvetés részére történő
visszautalásáról, amely az (1) bekezdés szerinti támogatást csökkenti .]

[(3)]W Az Ny. Alap részére A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35 . cím, 1 .
alcím, 5. Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás jogcím-csoport szerint i
támogatás átutalás a

a) január-november hónapban havonta a tárgyhó 10 . napjáig az éves előirányzat havi
időarányos összegével,
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b) december hónapban az a) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a tényleges éve s
bevételek és kiadások függvényében, legfeljebb az előirányzat mértékéig a tárgyhavi utolsó
bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után történik.

[(4)] (2) Amennyiben az Ny. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás
kifizetése után az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a Kincstár intézkedik
a többlet összegének a központi költségvetés részére történő visszautalásáról, amely az [(3)] (1)
bekezdés szerinti támogatást csökkenti ."

Indokolá s

A módosítás megteremti az összhangot az 5130/29 . számú módosító indítványban foglaltakkal ( a
kötelező magán-nyugdíjpénztári tagdíj-fizetés megszűnik) .

21. Az egységes javaslat 31 . §-a (4)-(5) bekezdéseinek az alábbi módosítását javaslom :

„(4) A helyi önkormányzatokat és társulásaikat feladatmutató alapján megillet ő normatív
hozzájárulások és támogatások el ő irányzata a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben
maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5 . cím, 1 . alcím, 1 . Önkormányzati fejezeti tartalék
[alcím]io2cím-csoport elő irányzata terhére nő , illetve javára csökken az államháztartásról szóló
jogszabályokban foglaltak szerinti igénylés, lemondás alapján, a 32 . § (2) és (3) bekezdésében
foglalt kivételekkel .

(5) A helyi önkormányzatokért felelős miniszte r

a) az államháztartásért felelős miniszter és a támogatás jellege szerint feladatkörrel rendelkez ő
miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi
jövedelemadója fejezet 4 . Központosított el őirányzatok cím és 5 . cím, 1 . alcím, 1 .
Önkormányzati fejezeti tartalék [alcím]jogcím-csoport elő irányzatok között,

b) az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai
és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5 . cím, 1 . alcím, 1 . Önkormányzati
fejezeti tartalék [alcímjogcím-csoport előirányzata és az 5 . cím, 1 . alcím,2. Megyei
önkormányzati tartalék [alcím]jogcím-csoport, az 5. cím, 2. Önhibájukon kívül hátrányo s
helyzetben lévő önkormányzatok támogatása alcím, az 5. cím, 3. A tartósan fizetésképtelen
helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhe s
kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja alcím, — ha a 27 . § (7) bekezdésében foglal t
átcsoportosításra nincs lehetőség — a 7 . cím, 2 . Egyes szociális feladatok támogatása alcím, a
8 . Címzett és céltámogatások cím és a 9 . Vis maior támogatás cím el ő irányzatai között

átcsoportosíthat.”

Indokolá s

Technikai pontosítás .

22. Az egységes javaslat 32. §-a (3) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(3) Ha a települési önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása
olyan — nem más települési önkormányzat részére történő — feladatellátással figg össze, amelyre
a feladatot átvevő jogosult a 12. §, illetve a 38. szerinti normatív hozzájárulás és támogatás
igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a település i
önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzatát csökkenteni kell, és
az annak további folyósításáról gondoskodó miniszter által vezetett minisztérium költségvetés i
fej ezetének ilyen célú előirányzatát meg kell emelni. A feladatátadásból felszabaduló olyan
összeg, amely nem illeti meg az átvevőt, a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó
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személyi jövedelemadój a fejezet, 5 . cím, 1 . alcím, 1 . Önkormányzati fejezeti tartalék
[alcím]jogcím-csoport elő irányzatát növeli . "

Indokolá s

Technikai pontosítás .

23. Az egységes javaslat 38. ' (1) bekezdés első mondatának az alábbi módosítását javaslom :

„(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti ,
gyermekvédelmi, közoktatási, fels őoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban :
humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet,
alapítvány, közalapítvány, civil szervezet,országos [kisebbségi] nemzetiségi önkormányzat,
nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységkén t
végző , a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó ( a
továbbiakban együtt : nem állami intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulás t
állapít meg a következők szerint :”

Indokolá s

A normaszöveg pontosítása szükséges az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működésérő l és támogatásáról szóló 2011 . évi CLXXV. törvény, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló törvény új fogalomrendszeréhez igazodóan .

24. Az egységes javaslat 38. §-a (3) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt [nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szól ó
1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 47. § (4) és (13) bekezdése ]
nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezései alapján fenntartó országos [kisebbségi]
nemzetiségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl [a Nek. tv. 47. §(10)-
(12) bekezdése szerint kisebbségi] nemzetiségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult. A
támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 230 00 0
forint/év, minden valós – a Közokt . tv. 1 . mellékletében meghatározottak szerint számított –
ellátott gyermek-, illetve oktatott tanulólétszám után, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak,
iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban –, a
Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésérő l szóló 2010 . évi CLXIX. törvény 3 . mellékletének
15 . pont a)-d) alpontja alapján 2012 . augusztus 31-éig, a 3 . melléklet 15 . pont a)-d) alpontjában
2012 . szeptember 1-jétől figyelembe vehető – törtévi (8 és 4 havi) illetve átlaglétszáma, valamint
a 16. pont bb) alpontja szerinti korai fejlesztésben és 16 . pont bc) alpontja szerinti fejlesztő
felkészítésben részt vevő gyermekeknek, tanulóknak a 3 . melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont
h) alpontja szerint számított létszáma alapján . ”

Indokolá s

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 2012 . január 1-jén váltja fel a nemzeti és etnika i
kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII. törvényt, ezért a hivatkozások aktualizálása
szükséges .



25. Az egységes javaslat 41 . §-a (3) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(3) A[z Áht. 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján a] Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési
Banktól (Világbank), az Európai Beruházási Banktól (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Banktól (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbanktól (KfW), az Északi Beruházási Banktó l
(NIB), valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB)felveendő hitelekhez vállalható
egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti
keretösszeget.”

Indokolá s

Az államháztartásról szóló T/5069. számú törvényjavaslatnak megfelelő pontosítás .

26. Az egységes javaslat 42. §-ának az alábbi módosítását javaslom :

„42. § A[z Áht. 33/B. §-a alapján a] 2012. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítás i
viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen
napján sem haladhatja meg a 250 000,0 millió forintot . ”

Indokolá s

Az államháztartásról szóló T/5069. számú törvényjavaslatnak megfelelő pontosítás.

27. Az egységes javaslat 48. §-a (2) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt .-nek az [Áht. 113/A. § (3) bekezdés alapján ]
állami	 kezesség,	 garancia melletti 	 forrásbevonással	 kapcsolatos	 feladatokban történő
közreműködésért fizetendő díjat A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32 . cím,
1 . Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni .”

Indokolá s

Az államháztartásról szóló T/5069 . számú törvényjavaslatnak megfelelő pontosítás .

28. Az egységes 50. ' (1) bekezdés a) pontjának az alábbi módosítását javaslom:

„a) az Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatójának –
mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének – az Országgyűlés fejezet, 5 . [Közbeszerzések
Tanácsa] Közbeszerzési Hatóság cím, a 8-9 ., 10. címben megjelölt támogatások, valamint a 20 .
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, 21 . Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság cím,”

Indokolá s

A közbeszerzésekről szól 2011 . évi CVIII . törvénnyel való összhang megteremtése .
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29. Az egységes javaslat50. .' (2) bekezdése aa) pontjának az alábbi módosítását javaslom :

"aa) 5 . [Közbeszerzések Tanácsa] Közbeszerzési Hatóság cím felett a [Közbeszerzések
Tanácsának] Közbeszerzési Hatóság elnöke,"

Indokolá s

A közbeszerzésekről szól 2011 . évi CVIII . törvénnyel való összhang megteremtése.

30. Az egységes javaslat 68. §-ának elhagyását javaslom további §-ok és belső hivatkozások

értelemszerű átszámozásával:

[68. § Az Áht. 12/B. § (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2012 . évben 245 000,0 millió
forint. Az Áht. 12/B. § (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre vonatkozó
kifizetési keret megegyezik a 2012. évi kifizetési keretnek a többéves fizetés i
kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról,
valamint az alkalmazandó diszkonttényez őről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1 .
§ (3) bekezdése alapján 2012 . év első negyedévére meghatározott hazai inflációs el őrejelzés
szerint indexált összegével.]

Indokolá s

Az államháztartásról szóló T/5069 . számú törvényjavaslat új középtávú tervezési szabályozás t
alkalmaz, ezért ez a rendelkezés már nem szükséges .

31. Az egységes javaslat 69. §-ának az alábbi módosítását javaslom :

„69. § (1) A helyi önkormányzatok, települési és területi nemzetiségi önkormányzato k
tekintetében [az Áht. 108. § (1) bekezdésében] a nemzeti vagyonról szóló törvényben
[szabályozott versenytárgyalás alkalmazása] elő írt versenyeztetés kötelező , ha az érintett
vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja . A helyi önkormányzat
rendeletében, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzat határozatában enné l
kisebb értékhatárt is meghatározhat .

(2) Az [Áht. 108. § (4) bekezdésében foglaltak] államháztartásról szóló törvény alkalmazása
során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 forint .”

Indokolá s

Jogtechnikai pontosítás .

32. Az egységes javaslat 79 . ' (1) bekezdés a) pontjának az alábbi módosítását javaslom :

„a) a 4. § (1)[-(2)], [(4)] ) bekezdésben és a [(3)] ) bekezdés a) pontjában meghatározott
többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a
többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellen őrzésének szabályait,
valamint a [(7)] L6j bekezdés szerinti nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket,”

Indokolá s

A 4. §-sal való összhang megteremtése.
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33. Az egységes javaslat 79 . . (3)-(4) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom:

„(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletében a [69 .] 68. §
(1) bekezdésében meghatározott forgalmi értékt ő l kisebb értékhatárt határozzon meg .

(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felel ős miniszter és a helyi önkormányzatokér t
felelős miniszter, hogy a [77.] 76. § szerinti letéti számlán rendelkezésre álló össze g
felhasználásának szabályait együttes rendeletben állapítsa meg . ”

Indokolá s

A 68. § elhagyása miatt szükséges belső hivatkozás pontosítás .

34. Az egységes javaslat 2012. évi költségvetési előirányzatainak a túloldali részletezés szerinti

módosítását javasolom .
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Javaslat a 2012 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
+/-

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

LXIX LXIX . KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

1 Hazai innováció támogatása 38 585,5 [-7 038,1] +7 038,1 38 585,5 0

[20] [Költségvetési támogatás] [7 038,1] -7 038,1 0

XLII
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI É S
KIADÁSAI

42 Alapok támogatása

[51 [Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatása] [7 038,1] -7 038,1 0

Indokolás : Az Országgyűlés november 29-én megszavazta a 615 . és 627. számú módosító javaslatot . A 615 . javaslat az elkülönített állami pénzalapoknál
egységesen megváltoztattat a prezentációt : az Alap költségvetési támogatását nem a „Támogatás” oszlopban, hanem a bevételek között tüntette fel, a
Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetben a támogatással megegyez ő mértékű kiadást szerepeltetett (bruttó elszámolás) . A 627. javaslat
megszüntette a Kutatási Alap költségvetési támogatását, tekintettel az alap 22 milliárd forinttal megemelked ő bevételeire . Így a szavazás eredményeként a
támogatás oszlopban – a kétszeri elvétel miatt – negatív szám szerepel . A fenti módosítás a megszavazott módosítások hatását vezeti át az Ala p
előirányzatain, melynek eredményeként a központi alrendszer egyenlege nem változik.
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

24 Céltartalékok

2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja,
gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágvi segélybe n
részesülők kompenzációja

Indokolás : Szövegpontosító javaslat a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesül ők kompenzációjával kapcsolatban .
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XX NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

2 Korhatár alatti ellátások
1 [Szolgálati ellátás] Szolgálati járandóság 85 280,0 85 280, 0
2 [Korkedvezményes ellátás] Korhatár előtti ellátás, [28 760,4] +189 621,5 218 381,9

balettművészeti életjáradék
[3] [Előrehozott öregségi ellátás] [189 621,5] -189 621,5 00

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 [Bányászok korengedményes nyugdíja] Átmeneti

_bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése

Indokolás : Szükséges megteremteni az összhangot „a korhatár el őtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálat i
járandóságról” szóló 2011 . évi CLXVII. törvénnyel, mely a Magyar Közlöny 2012 . december 9-ei 148 . számában kihirdetésre került. E törvényben
megfogalmazottak szerint az ellátások elnevezése módosul, jelen javaslatnak költségvetési hatása nincs, a részletezés technikai megszüntetésével a z
átláthatóságot szolgálja.
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KIADÁS

_
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X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
14

_
Türr István Képző és Kutató [Központ] Intézet

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

14 [Nemzeti Civil Alapprogram] Nemzeti Együttm űködési Alap
6 Kisebbségpolitikai tevékenység] Nemzetiségi támogatás[ajok

Indokolás : Az NCA elnevezésének módosítása a 2012 . január 1-jén hatályba lép ő egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k
működéséről és támogatásáról szóló 2011 . évi CLXXV. törvény okán szükséges . (A törvény hatályba lépésével hatályát veszti Nemzeti Civil Alapprogramró l
szóló 2003 . évi L. törvény). A Kisebbségpolitikai tevékenység elnevezés módosítása a 2012 . január 1-jén hatályba lép ő nemzetiségpolitikai célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérő l és elszámolásának rendjérő l szóló kormányrendelet okán szükséges . (A kormányrendelet hatályba



lépésével hatályát veszti a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésb ő l, valamint fej ezeti kezelésű elő irányzatból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjérő l szóló 342/2010 . (XII. 28.) Korm. rendelet) .
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I. ORSZÁGGYŰLÉ S
5 [Közbeszerzések Tanácsa] Közbeszerzési Hatóság

1 _ [Közbeszerzések Tanácsa] Közbeszerzési Hatóság

Indokolás : A közbeszerzésekről szól 2011 . évi CVIII. törvénnyel való összhang megteremtése .
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Xooav. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1 MMA Titkársága

[1] 1 MMA Titkárságla] igazgatás a

[2] 2 [MMA Köztestület] MMA köztestületi feladatok

Indokolás : A Magyar Művészeti Akadémia felépítését tükröz ő címrend és megnevezések.
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM _
BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési +408,7 4087
Fő igazgatóság

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások +242,5 242 5
2 Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális +60,0 600

hozzájárulási adó
3 Dologi kiadások +106,2 1062

10 [Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ ]
Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központ

15 BM Oktatási és Nemzetközi Továbbképző Központ [945,01 -408,7 5363

1 Működési költségvetés 414,5 414, 5
1 Személyi juttatások (552,1] -242,5 3096
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális [150,5] -60,0 905

hozzájárulási ad ó
3 Dologi kiadások [643,9] -106,2 537 7

20 Fejezeti kezelésű előirányzato k
47 [Az elektronikus Településrendezési és Építésügy i

Nyilvántartás Működtetése] Az elektronikus
Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás
Működtetése

Indokolás : A Belügyminisztériumban id őközben ismertté vált szerkezeti és névváltozások átvezetése .

Budapest, 2011 . december 19 .

Dr. ~yikos László
a bizottság elnöke L,
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