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1 VATAL A

Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i

bizottságának
és

Számvevőszéki és költségvetés i
bizottságának

harmadik ajánlás a

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerró7 szóló 2012 . évi II. törvény és az azzal összefüggő

egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/6390 . számú

törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelend ő a T/6390/60 . sz. egységes javaslattal )

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban:
Alkotmányügyi bizottság) és Számvevőszéki és költségvetési bizottsága megvitatta a
szabálysértésekróZ, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerró7
szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a
katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról szól ó
T/6390/60. számon beterjesztett egységes javaslathoz benyújtott T/6390/69. számú bizottság i
módosító javaslatot .

Az Alkotmányügyi bizottság és a Számvevőszéki és költségvetési bizottság közösen
megtartott ülésén visszavonta a T/6390/66 . és 68. számú módosító javaslatát .

1 . Az Alkotmányügyi Bizottság és a Számvevőszéki és költségvetési bizottság az
egységes javaslat 27 . §-ának következő módosítását javasolja :

„27. Magyarország 2012 . évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi CLXXXVIII .
törvény módosítása

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

„76/A . § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértés i
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II . törvény és az azzal összefügg ő egyes
törvények módosításáról ,valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvény i
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rendelkezések módosításáról szóló törvény alapján a fővárosi és megyei
kormányhivataloknak szabálysértési feladatot ellátó köztisztviselőt átadó települési és
fővárosi kerületi önkormányzatok (a továbbiakban : átadó) kötelesek befizetni az átadot t
létszámnak megfelelő kormánytisztviselő fővárosi és megyei kormányhivatal általi
foglalkoztatásához a (3) bekezdésben meghatározott bérköltséget és dologi kiadás t
annak a fővárosi és megyei kormányhivataloknak, amelyeknek illetékességi területén a z
átadó található .

(2) Az (1) bekezdés alapján átadott összeget az átadó az átvev ő fővárosi és megyei
kormányhivatalnak a kincstárnál vezetett el ő irányzat-felhasználási keretszámlájár a
utalja át .

(3) Az átadásra kerülő 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 átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal 2012. évi
költségvetésében tervezett dologi kiadások egy kormánytisztviselőre jutó átlag összeg e
alapján kerül megállapításra.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatalok az (1) bekezdés alapján rendelkezésr e
álló összeget a szabálysértési ügyintézők foglalkoztatásával kapcsolatban felmerül ő
költségek finanszírozására fordíthatják ."]

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 fekvő- és járóbeteg-
szakellátást, valamint a bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhe z
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhet ő ,
amelyek - a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési célt kivéve - az
önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodását eredményezik, és amelyek esetében - az
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.”

Indokolás : Lásd a T16390169. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Kormány képviselője egyetért

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2012 . április 10 .

dr. Nyikos László s .k.,

	

dr. Salamon László s .k.,
a Számvevőszéki és költségvetési bizottság elnöke

	

az Alkotmányügyi bizottság elnöke
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