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BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javasla t

Lezsák Sándor úr
az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök részére

Helyben

Tisztelt Alelnök Úr !

A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján a Számvev őszéki és költségvetési bizottság „A
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartás i
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvénye k
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvény i
rendelkezések módosításáról” szóló T/6390 . számú javaslat T/6390/60 . számú egységes
javaslatához (a továbbiakban: Javaslat) az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A Javaslat 27 . §-a az alábbiak szerint módosul :
„27 . §

[Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi CLXXXVIII. Törvény
a következő 76/A. §-al egészül ki :

„76/A. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes
törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvény i
rendelkezések módosításáról szóló törvény alapján a fővárosi és megyei
kormányhivataloknak szabálysértési feladatot ellátó köztisztvisel őt átadó települési és
fővárosi kerületi önkormányzatok (a továbbiakban : átadó) kötelesek befizetni az átadot t
létszámnak megfelelő kormánytisztviselő fővárosi és megyei kormányhivatal által i
foglalkoztatásához a (3) bekezdésben meghatározott bérköltséget és dologi kiadást
annak a fővárosi és megyei kormányhivataloknak, amelyeknek illetékességi területén az
átadó található.
(2) Az (1) bekezdés alapján átadott összeget az átadó az átvev ő fővárosi és megye i
kormányhivatalnak a kincstárnál vezetett el ő irányzat-felhasználási keretszámlájára

utalja át .
(3) Az átadásra kerül ő bérköltség meghatározásánál a közszolgálati tisztviselőkrő l szóló

2011. évi CXCIX. törvény alapján meghatározandó – eltérítés nélküli – bruttó



illetménynek a járulékokkal együtt számított összegét kell alapul venni . Az egy főre jutó
dologi kiadás összege az átvev ő fővárosi és megyei kormányhivatal 2012 . évi
költségvetésében tervezett dologi kiadások egy kormánytisztvisel őre jutó átlag összeg e
alapján kerül megállapításra .
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatalok az (1) bekezdés alapján rendelkezésre áll ó
összeget a szabálysértési ügyintézők foglalkoztatásával kapcsolatban felmerül ő költségek
finanszírozására fordíthatják ]

íl) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi CLXXXVIII .
Törvény (a továbbiakban: Kvtv .) 1 . §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

1 . § Az országgyű lés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban : központ i
alrendszer) 2012 . évi
a) bevételi főösszegét 14 341 944,6 millió forintban ,
b) kiadási főösszegét 14 918 105,3 millió forintban,
c) hiányát 576 160,7 millió forintban állapítja meg .

(2) A Kvtv. 1 . melléklet X . Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8
Fővárosi,	 megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó 	 szervek,	 átvett
intézmények cím, 1 . Fővárosi, megyei kormányhivatalok alcím támogatási előirányzata
74 812,8 millió forintra, 1 Működési költségvetés el ő irányzati csoportszám 1 . Személyi
juttatások kiemelt elő irányzat kiadási elő irányzata 71 780,0 millió forintra, 2 . Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási elő irányzata 19 103,7 millió forintra ,
3 . Dologi kiadások kiadási el ő irányzata 17 028,0 millió forintra, az 1-20 . cím összesen kiadási
előirányzata 358 970,7 millió forintra, támogatási elő irányzata 267 126,3 millió forintra, az X.
fejezet összesen kiadási előirányzata 459 716,8 millió forintra, támogatási el őirányzata
268 058,9 millió forintra változik .

(3) A Kvtv . 1 . melléklet XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4 .
Egyéb költségvetési bevételek cím, 2 . Központosított bevételek alcím, 1 . Bírságbevételek
jogcím-csoportszám bevételi előirányzata 33 438,6 millió forintra, a XLII . fejezet összese n
bevételei elő irányzata 6 830 426,2 millió forintra változik."

(4) A Kvtv . 5 . melléklet 9 . pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés
lép:

„2012. évben EU Önerő Alap támogatás a vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi célú,a
szociális	 városrehabilitációs	 célú,	 az egészségügyi alapellátást fekv ő- és járóbeteg-
szakellátást, valamint a bölcs ődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhet ő ,
amelyek – a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési célt kivéve – a z
önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodását eredményezik, és amelyek esetében – a z
egészségügyi alapellátással, a szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatos, valamint a
Környezet és Energia Operatív Program ivóvízmin őség-javító programjával érintett
beruházások kivételével – az uniós forrásról szóló támogatói döntés a 2011 . évben vagy azt
követően született meg.”
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INDOKOLÁS

Jelen bizottsági módosító javaslat célja, hogy megteremtse a jogalkotói koherenciát a
T/6390/63 . és a T/6390/64. számú módosító javaslatok szabályozási rendszere és kodifikációs
megoldásai között.

Budapest, 2012 . április 10 .
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Dr. Nyikos László
a bizottság elnöke
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