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Kövér László
az Országgyű lés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az
egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefügg ő
módosításáról szóló T/11208 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 15 . § (2) bekezdésének az Áht . 11/A. § (4) bekezdését megállapító része az
alábbiak szerint módosul :

„(4) Az állami feladat átvételének időpontját megelőzően a társaság ügyvezetés e
a) felméri a társaságot megillető jogokat, követeléseket és a társaságot terhelő kötelezettségeket ,
b) előkészíti a társaság szerződéseinek az átvevő költségvetési szerv által történő átvételét, ezen
belül [gondoskodik különösen] előkészíti az eszközök és a források leltározásá[ról], a
tevékenységet lezáró számviteli beszámoló [elkészítéséről, könyvvizsgálatáról, letétbe
helyezésérő l és közzétételérő l,] és a záró adóbevallás elkészítését[ről és az állami adóhatóságnak
történő benyújtásáról] ,
c) írásban tájékoztatja a társasággal szerződéses jogviszonyban álló feleket az állami felada t
átvételéről, így értesíti különösen a társaság fizetési számláját, értékpapírszámláját é s
ügyfélszámláját vezető pénz-, tőke- és biztosítási piaci szolgáltatókat az átvevő költségvetés i
szervnek vagy a 11/C . § (2) bekezdése szerinti esetben az államnak a társaság jogviszonyaib a
történő belépésérő l,
d) teljesíti a társaság megszűnésével összefügg ő bejelentéseket és adatszolgáltatásokat mindazo n
hatóságok, állami és önkormányzati szervek felé, amelyeknek nyilvántartásában a társaság szerepel ,
vagy amely által kiadott hatósági engedély engedélyese, é s
e) gondoskodik a társaságnál foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedése k
előkészítéséről, az átvevő költségvetési szervnél történő továbbfoglalkoztatásról szóló
tájékoztatásról, ezen belül tájékoztatja különösen az átvevő költségvetési szervet az átvételle l
érintett munkaviszonyokból származó jogokról és kötelezettségekr ő l azzal, hogy a tájékoztatás
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elmaradása nem érinti az átvev ő költségvetési szervvel vagy a 11/C . § (2) bekezdése szerint i
esetben az állammal szemben e jogviszonyokból származó igények érvényesíthet őségét."

2 . A törvényjavaslat 15 . § (2) bekezdésének az Áht . 118. §-át megállapító része az alábbiak szerint
módosul :

„118. (1) A társaság legkésőbb az állami feladat átvételének időpontját[ig] megelőzően átutalja
valamennyi pénzforgalmi számláján lévő pénzeszközét az átvevő költségvetési szerv fizetési
számlájára, valamint a készpénzállományát átadja az átvev ő költségvetési szerv részére . A
pénzeszközök átadását a társaság saját tőkéjével (ezen belül az eredménytartalékával) szemben kel l
elszámolni .

(2) Az állami feladat átvételének id őpontjában a társaság tulajdonában álló vagyon e törvény
erejénél fogva ingyenesen az államra száll . Az állam tulajdonába került vagyon tekintetében a
vagyonkezelő i jog e törvény erejénél fogva ingyenesen az átvevő költségvetési szervet illeti meg .

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában vagyonon a társaság számviteli beszámolójában szerepl ő
eszközöket kell érteni az Nvt . 2. §-a szerinti vagyonelemek kivételével .

(4) Az állami tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az eszköznek a
társaság könyveiben szereplő bruttó értékével . Az átvételt követően nyilvántartásba kell venni az
adott vagyonelemhez kapcsolódóan a társaság által korábban elszámolt értékcsökkenést é s
értékvesztést.

(5) A (2) bekezdésben meghatározottak az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII .
törvény 17. (3) bekezdés h) pontjában foglalt átalakítással esnek egy tekintet alá .

(6) Az átvevő költségvetési szerv az állami feladat átvételének időpontjától számított harminc
na. on belül • ondoskodik a társasá ' — az állami feladat átvételét me el őző na r mint
mérlegfordulónap a vonatkozó, a számvitelr ől szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban : Szt . )
szerinti — tevékenységet lezáró számviteli beszámolójának elkészítéséről, könyvvizsgálatáról ,
letétbe helyezéséről és közzétételéről, valamint a záró adóbevallások elkészítéséről és azok illetékes
adóhatóságnak történő benyújtásáról .

(7) A társaság számviteli beszámolójának elkészítésére az e törvényben meghatározott eltérésekkel
az Szt . 178 . § (1) bekezdésf)pontja felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglal t
elő írásokat kell alkalmazni .”

3 . A törvényjavaslat 15 . § (2) bekezdésének az Áht. 11/D. (3) bekezdését megállapító része az
alábbiak szerint módosul :

„(3) Az átvételi felelősnek az állami feladat átvételének napját követ ően haladéktalanul ,
elektronikus úton benyújtott kérelmére a cégbíróság jogutód feltüntetése nélkül, öt munkanapo n
belül az állami feladat átvételének napfától megszűntnek nyilvánítja és törli a társaságot a
cégjegyzékből . Az e bekezdés szerinti cégeljárásban a jogi képviselet kötelező . A kérelemben fel
kell tüntetni, hogy a törlést e törvény, valamint a 11/A . § (2) bekezdése szerinti kormányrendelet
alapján kérik. A kérelemhez csatolni kell a társaság vezető tisztségviselőjének nyilatkozatát arról,
hogy nem áll fenn a 11/A. (8) bekezdése szerinti kizáró ok .”

4. A törvényjavaslat 15 . §-ának (21) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(21) Az Áht . 109. § (1) bekezdése a következő 38-40 . ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)

„38. a gépjárműadó központi költségvetést megillet ő hányadával kapcsolatos átutalás ,
adatszolgáltatás, ellenőrzés és kamatfizetés részletes szabályait, valamint az eljárások sorá n
kiróható bírság mértékét és kiszabásának elveit ,
39. a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzendő adatok körét, a nyilvántartásba vétel, a nyilvántartá s
vezetésének, a nyilvántartásból történő adatlekérdezés és adatszolgáltatás, a nyilvántartáshoz gép i
adatfeldolgozási eszközzel történő csatlakozás szabályait,
40. a 11/A. (1) bekezdése szerinti társaság
a) által ellátott állami feladat központi költségvetési szerv részére történő átadását és a
feladatátvétellel összefüggésben szükséges intézkedéseket ,
[b) megszűnésével összefüggő számviteli feladatokat ,
c]b) átvevő költségvetési szerv részére történő vagyonátadásával, iratátadásával összefügg ő
részletes feladatokat .'

5 . A törvényjavaslat 15 . §-a az alábbi (22) bekezdéssel kiegészül, ezzel egyidejűleg a további
bekezdések számozása és az azokra vonatkozó hivatkozások ennek megfelel ően módosulnak :

„(22) Az Áht . 109 . § (3) bekezdés 1.__pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter arra, hogy)

„l . a számviteli elszámolásokra vonatkozó szabályozás megváltozása esetén a beszámoló készíté s
és a könyvvezetés sajátos feladatait, az áttérés lebonyolításával kapcsolatos könyvviteli feladatokat .,
valamint az (1) bekezdés 33 . és 34 . pontjának felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletbe n
meghatározott előírások alapján az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági
események kötelező elszámolási módját, ”

(rendeletben szabályozza.)"

6. A törvényjavaslat 15 . §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) Az Áht . 58 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„58. § (1) A kincstár a költségvetési év utolsó napjáig a rendelkezésére álló adatok alapján,
illetve helyszíni ellenőrzés során vizsgálja a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiség i
önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatáso k
igénylésében és évközi módosításában szerepeltetett mutatószámokat és azok alakulását, a z
igénylés és annak módosítása megalapozottságát .

(2) Ha a kincstár az (1) bekezdés szerinti mutatószámot megalapozatlannak tartja, [a kincstár]
a Ket. 94. § (1) bekezdés b) pontja alapján hivatalból megindított eljárás keretében kötelezi a hely i
önkormányzatot, [a] helyi nemzetiségi önkormányzatot, hogy a mutatószámon a kincstár által
meghatározott változtatásokat a soron következ ő mutatószám módosításkor, illetve az elszámolá s
során vezesse át . Nem kell határozatot hozni, ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiség i
önkormányzat a kincstár álláspontját alátámasztó bizonyítékok ismertetése során az eltéré s
jogszerűségét igazolja .
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(3)Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat a határozatban foglaltaknak ne m
tesz eleget, a kincstár jogosult a határozatában meghatározott mutatószámok átvezetésére .

(4)A kincstár (2) bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határoza t
felülvizsgálata bíróságtól kérhet ő . A perre a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat
székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes . A bíróság a határozat
felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkoz ó
rendelkezéseit – az (5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – alkalmazva, soron kívül jár el .

(5)A keresetlevelet a kincstárnál a felülvizsgálni kért döntés közlését ől számított tizenöt napon
belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni . Akeresetlevélben a kincstár (3 )
bekezdés szerinti intézkedésének felfüggesztése nem kérelmezhet ő . A bíróság a kincstár (2)
bekezdés szerinti határozatát megváltoztathatja .'

7 . A törvényjavaslat 15 . § (24) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(24) Az Áht. 73. alcíme a következő 111/E. §-sal egészül ki :

„111/E. § (1) A Kormány 29. § (1) bekezdése szerinti határozatának közzététele hiányában a
36. § (4) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy több év[re], [illetve]vagy a
költségvetési éven túli 	 év kiadási előirányzata terhére olyan mértékig lehet kötelezettséget vállalnia
hogy	 a	 kötelezettségvállalás 	 forrásául	 szolgáló	 kiadási	 elő irányzatokat	 terhelő
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összege egyik évben sem haladhatja me g

1 működési célú kiadás[ra] esetén [legfeljebb] a költségvetési év működési
költségvetésében jóváhagyott eredeti kiadási elő irányzat[ainak]ok hetven százaléká[val]t,

bl felhalmozási célú kiadás[ra]	 esetén [legfeljebb]a költségvetési év felhalmozási
költségvetésében	 jóváhagyott

	

eredeti

	

kiadási

	

előirányzat[ainak]ok

	

ötven
százaléká[val]L[megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéi g
kerülhet sor .]”

(2)Az (1) bekezdés szerinti, az ötmilliárd forintot elér ő vagy azt meghaladó értékű , több
éves fizetési kötelezettséggel járó szerz ődések megkötéséhez a Kormány előzetes engedélye
szükséges .

(3)A Kormány [rendeletében] egyedi határozatával az irányítása alá tartozó fejezete k
tekintetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott értékhatártól eltér ő mértéket is megállapíthat .

(4)A központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában a Kormány
egyedi határozatával megállapíthatja egyes, tárgyévi el ő irányzattal nem rendelkező programok,
beruházások és más fejlesztések tárgyévet követ ő évet, éveket terhelő kötelezettségvállalásának
összegszerű keretét.”

INDOKOLÁS

1-5 . pont : A módosítás több számviteli szempontból szükséges pontosítást tartalmaz. Meghatározza
egyrészt a mérlegforduló napját, a beszámoló elkészítésére, közzétételére rendelkezésre áll ó
határidőt, az elkészítésért felelős személyt, illetve pontosítja a megszűnő társaságnak a beszámoló
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előkészítésével kapcsolatos feladatait. Az indítvány a megszűnéssel kapcsolatos számviteli
feladatokra nem írná el ő külön végrehajtási rendelet elkészítését, hanem a végelszámolás számviteli
szabályait rendeli megfelel ően — a törvényben foglalt eltérésekkel — alkalmazni .

6. pont: Szövegpontosítás .

7. pont: Az államháztartásról szóló törvény alapján működési költségvetésre és felhalmozási
költségvetésre tagolódnak a kiadási el ő irányzatok . A módosítás úgy pontosítaná a törvényjavaslatot ,
hogy az ott leírt korlátot a kötelezettséget vállaló költségvetése vonatkozásában kell érteni ,
másrészt, hogy az ott meghatározott százalékokat költségvetési évenként kell érteni .

Budapest, 2013 . május ,,
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