
ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

T/9167/14 . szám

Az Országgyű lés

Érkezett : 2012 NOV 2 2.

Számvevőszéki és költségvetési

	

Fenntartható fejlődés
bizottságának

	

bizottságának

Gazdasági és informatikai

	

Önkormányzati és területfejlesztés i
bizottságának

	

bizottságának

kiegészít ő ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9167 . számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a T/9167/11 . sz. ajánlással . )

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága (továbbiakban:

Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Fenntartható fejl ődés bizottsága,

Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság), valamint

Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (továbbiakban : Önkormányzati bizottság)

megvitatta a Magyarország 2012 . évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló, T/9167 . számon beterjesztett törvényjavaslatot ,

továbbá az ahhoz benyújtott T/9167/12-13. számú bizottsági módosító javaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Kötv . :

	

a Magyarország 2012 . évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi CLXXXVIII .
törvény

Gst. :

	

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény

1.

	

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2 . nyitó szövegének a következő
módosítását, valamint a Kötv. 5. §-át új (la) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja:

2. § A Kötv. 5.

	

(1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép, 	 továbbá az 5 .§
kiegészül az alábbi (la) bekezdéssel :
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„(1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban : MNV Zrt.) hitelfelvételr e
és kezességvállalásra nem jogosult . Az MNV Zrt. — az Államadósság Kezelő Központ Zrt . (a
továbbiakban: AKK Zrt.) törvényben meghatározott feladatkörét nem érintve — az
államháztartásért felel ős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter erre
vonatkozó, 2012 . évben kiadott engedélye alapján jogosult az állam képviseletében eljárn i
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása során, amelynek kibocsátója az állam
és amely az állam tulajdonában levő pénzügyi eszközhöz kapcsolódik .[” ]

(la) A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény 17. § (3) bekezdésében
foglalt szabályok nem alkalmazandók az (1) bekezdés második mondata szerinti ügyletekre ,
azzal hogy amennyiben ezen ügyletekhez kapcsolódóan két- vagy többoldalú polgári jogi
szerződés kerül megkötésre, úgy e szerz ődést magyar nyelven is alá kell írni . "

Indokolás : Lásd a T/9167/13 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

2 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. § nyitó szövegének, valamint a
Kötv. 76/C . §-ának a következ ő szerkezeti és tartalmi, valamint 761E. (3) bekezdésének a
módosítását, továbbá 76/D. §-ának az elhagyását javasolja:

8 . § A Kötv . VII . fejezete a következő 76/B-76/[E]D . §-sal egészül ki :

„76/B. § Az Országgyűlés 2012. december 31-ei hatállyal elengedi a fővárosi és
megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 2011 . december 31-én fennálló, a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 11 . § (5)
bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetéséről szóló 2009 . évi CXXX.
törvény 14. § (5) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésérő l
szóló 2010 . évi CLXIX. törvény 11 . (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javár a
történő befizetési kötelezettségbő l eredő együttesen 4 532 655 ezer forint tartozását.

76/C. § (1) Az állam — a (2)—(7) bekezdésben és a [76/D. (3)] I9 ,) bekezdésébe n
foglaltak figyelembevételével, a (8) bekezdésben meghatározott eltérésekkel — egyszeri ,
vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt (a továbbiakban: törlesztési célú
támogatás) az 5 000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések település i
önkormányzatai és a helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai (a továbbiakba n
együtt : támogatással érintett önkormányzatok) 2012 . december 12-én fennáll ó
adósságállományának teljes visszafizetéséhez, valamint ezen adósságállomány 2012 .
december 28-áig számított járulékainak megfizetéséhez (a továbbiakban együtt: törlesztés) . A
törlesztéssel érintett adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV .
törvény (a továbbiakban: Gst.) 3 . (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltaknak megfelel ő —
kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá
váltókibocsátáson alapuló — a hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény
szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásokat foglalja magában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nem terjed ki
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a) a támogatással érintett adósságelemek 2012 . december 12-ét követően keletkezett
állománya[ának] és az ahhoz kapcsolódó járulékok törlesztésére ,

b) az államháztartás központi alrendszeréből, és aközvetlenül az Európai Uniótól ,
vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, 	 valamint az általáno s
forgalmi adó, vagy egyéb bevétel megel ő legezésére nevesítetten szolgáló adósságból eredő
fizetési kötelezettség teljesítésére, valamint

c) a [megszűnt ]víziközmű-társulattól [annak megszűnése miatt ]a települési
önkormányzat által átvett hitelből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére[, valamint]_

[d) az adósság azon részére, amely mögött kifejezetten az adott adósságelemhez
kapcsolódó, annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgáló betét vagy egyé b
számlakövetelés áll . ]

(3) A törlesztési célú támogatással összefüggő eljárásban az állam képviseletében az
államháztartásért felel ős miniszter teljes jogkörrel jár el .

(4) A támogatással érintett önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságelemek
tőke- és járulék-összegérő l 2012 . december 17-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus
rendszeren keresztül adatot szolgáltat . Az adatszolgáltatás mellékleteként a támogatássa l
érintett önkormányzat csatolj a

a)	 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a szerint i
hozzájárulásáról szóló döntését tartalmazó dokumentumot,

1 a hitelező vagy kölcsönnyújtó (a továbbiakban együtt : hitelező) által a törlesztendő
összegről — jogviszonyonkénti bontásban, ezen belül megjelölve a tőke és a járulék összegét,
valamint e[zen] tételek adott hitelezőre vonatkozó teljes összegét — kiállított igazolásokat ,

[b) a támogatással érintett önkormányzat által] c) az általakezdeményezett
törlesztés hitelező általi elfogadásáról szóló dokumentumot, [és]

[c)]d)	 az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ha az önkormányzat rendelkezik olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, 	 ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének biztosításául szolgál, akkor e betét
vagy számlakövetelés összegét 2012 . december 28-án az állam által megjelölt számlár a
átutalja, é s

e) [a támogatással érintett önkormányzat arra vonatkozó] nyilatkozatát	 arról, hogy
2012. december 12-én [önkormányzati ]adósságrendezési eljárás alatt áll-e .

(5) A kincstár ellenőrzi[, hogy ]a (4) bekezdés szerint csatolandó nyilatkozato k
hiánytalan benyújtásának megtörténtét[ alapján a támogatással érintett önkormányza t
által szolgáltatott adatok megegyeznek-e a hitelez ő által kiállított igazolásokban szereplő
adatokkal] . Az [egyeztetett ]adatokat [és az ezekhez csatolt dokumentumokat ]a kincstár
2012. december 20-áig továbbítja településenkénti és hitelez őnkénti bontásban az
államháztartásért felelős miniszternek. Az államháztartásért felelős miniszter a törlesztési célú
támogatás folyósításáról akként gondoskodik, hogy a törlesztés végrehajtásához szüksége s
összeg 2012. december 28-án a hitelezők számláján rendelkezés[é]re álljon .
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(6) A támogatással érintett önkormányzat 2013 . január 15-éig elszámol a kincstár fel é
a 2012. december 12-én ténylegesen fennálló adósságállománya és annak 2012 . december 28-
áig számított járuléka, valamint az ezek törlesztésére kapott törlesztési célú támogatás között i
különbséggel . Ha a felhasznált törlesztési célú támogatás összege meghaladja a törleszté s
összegét, a támogatással érintett önkormányzat 2013 . január 30-áig fizeti vissza az állam
számára a különbözetet. A törlesztés összegét ő l elmaradó törlesztési célú támogatás esetén a z
államháztartásért felel ős miniszter ezen id őpontig gondoskodik a különbözet támogatássa l
érintett önkormányzat részére történő folyósításáról .

(7) Ha a támogatással érintett önkormányzat a (6) bekezdés szerinti visszafizetés i
kötelezettségének határid őre nem tesz eleget, a kincstár haladéktalanul beszedési megbízás t
nyújt be a támogatással érintett önkormányzat fizetési számlájára . Ha a benyújtott beszedési
megbízás 60 napon belül nem teljesül, a kincstár a támogatással érintett önkormányzatta l
szemben adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezi . Az eljárásban a kincstár az
állam képviseletében teljes jogkörrel jár el .

(8) Azon támogatással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján adósságrendezési eljárá s
van folyamatban 2012 . december 12-én, az állam a törlesztési célú támogatást az
adósságrendezési eljárás lezárulta időpontjában fennálló, illetve esedékessé váló kölcsön- ,
illetve hitelviszonyt megtestesítő adósságból, valamint váltókibocsátásból eredő fizetés i
kötelezettség teljesítéséhez nyújtja . Ebben az esetben az államháztartásért felel ős miniszter az
általa külön meghatározott adatszolgáltatás alapján, az adósságrendezési eljárás lezárultá t
követően gondoskodik a támogatás 60 napon belüli folyósításáról .

(9)	 Az (1) bekezdés szerinti lakosságszámot a Közigazgatási és Elektroniku s
Közszolgáltatások Központi Hivatala 2012 . január 14 0. népességi adatai alapján kel l
megállapítani .

(10) A törlesztés teljesítésének elősegítése érdekében az államháztartásért felel ős
miniszter a törlesztési célú támogatásnak közvetlenül a hitelezők felé történő pénzügyi
teljesítése, a törlesztési feltételek részleteinek meghatározása, 	 a törlesztés technikai
lebonyolítása és a törlesztés teljesítésére vonatkozó elszámolás el ősegítése érdekébe n
megállapodást köthet a támogatással érintett önkormányzattal és hitelezőivel .

76/D. § [(1) Az 5 000 fő lakosságszámot meghaladó települések települési
önkormányzatai a 76/C . § (1) bekezdése szerinti, 2012 . szeptember 30-án fennálló
adósságelemeikrő l részletes kimutatással szolgáltatnak adatot 2012. december 17-éig a
kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül . ]

[(2) A kincstár az (1) bekezdés szerinti adatokat 2012 . december 20-áig továbbítja
településenkénti, adósságtételenkénti és hitelezőnkénti bontásban az államháztartásért
felelős miniszternek. ]

[(3) Az (1) bekezdés és a 76/C. § (1) bekezdése szerinti lakosságszámot a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2012 . január 1-jei
népességi adatai alapján kell megállapítani ."]
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[76/E. §] (1) Az Országgyűlés elengedi a települési önkormányzatok és jog i
személyiségű társulásaik, valamint a közoktatási feladatot ellátó nem állam i
intézményfenntartók (e alkalmazásában a továbbiakban együtt : támogatottak) terhére a
Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetésérő l szóló 2009 . évi CXXX. törvény 5 . melléklet
14. pontja szerinti központosított támogatás vonatkozásában a késedelmes elszámolás miat t
megállapított visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséget.

(2) A kizárólag késedelmes elszámolás miatt fennálló visszafizetési és kamatfizetés i
kötelezettség elengedése külön hatósági döntést nem igényel .

(3) A kincstár a (2) bekezdéssel érintett támogatottak által megfizetett t őke- és
kamattartozást, ha szakmai és pénzügyi elszámolásuk elfogadásra került — a támogatotta k
egyidejű tájékoztatása mellett — [2012 . december 31-éig] 2013 . június 30-áig a támogatott
részére visszautalja . A visszautalás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatá s
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni .

(4) Ha a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség nem kizárólag az elszámolá s
késedelmes benyújtása miatt áll fent, a kincstár a finanszírozási különbözetről az (1 )
bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozatot hoz. A kincstár a határozatban
megállapított visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség összegét a támogatott
által korábban megfizetett tőke- és kamatösszegbő l visszatartja .

(5) E § kizárólag az olyan támogatott esetében alkalmazható, aki az új informatikai
eszközök, informatikai eszközök működtetéséhez szükséges új eszközök és akkreditál t
szoftverek beszerzéséhez nyújtott költségvetési támogatásával összefüggésben jogszabályban
meghatározott szakmai és pénzügyi elszámolási kötelezettségének 2012. december 10-éig
eleget tett ."

Indokolás : Lásd a T/9167112 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

Osszeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2012 . november 22 .

dr. Nyikos László s .k.,

	

Jávor Benedek s .k. ,
a Számvevőszéki és költségvetési

	

a Fenntartható fejl ődés
bizottság elnöke

	

bizottságának elnöke

Rogán Antal s .k.,

	

Dr. Láng Zsolt s .k. ,
a Gazdasági és informatikai

	

az Önkormányzati és területfejlesztés i
bizottság elnöke

	

bizottság elnöke
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