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Az Országgyű lés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i

bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.

törvény módosításáról szóló T/11564 . számú törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelendő a T/11564/7 . sz. egységes javaslattal )

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló, T/11564/7. számon beterjesztett

egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/11564/8. számú zárószavazás előtti

módosító javaslatot .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Kvtv. :

		

a Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV .
törvény

1 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 2 . nyitó szövegének a következő
módosítását, valamint a Kvtv . 72. § (9)-(10) bekezdése helyébe a következő új (9)-(12)
bekezdés felvételét javasolja:

2 . § A Kvtv . 72. §-a a következő (9)-[(10))(12) bekezdésekkel egészül ki :

„[(9) A hitelező a 2012 . évi költségvetési törvény 76/C. §-a alapján egyszeri, vissza
nem térítendő költségvetési támogatással előtörlesztett adósság, és az állam által a 74 . §
(6) bekezdése alapján az (1)-(2) bekezdés szerinti adósságból átvállalt összeg 7%-ának
megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013 . december 20-áig köteles
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forintban befizetni. Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település település i
önkormányzata és többcélú kistérségi társulás egyszeri, vissza nem térítend ő
költségvetési támogatással előtörlesztett devizában fennállt adósságrésze után fizetendő
befizetési kötelezettséget a 2012. december 12-i, az 5000 fő lakosságszámot meghalad ó
település települési önkormányzatától átvállalt, devizában fennálló adósságrész utá n
fizetendő befizetési kötelezettséget a 2012 . december 31-i, Magyar Nemzeti Bank álta l
közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani .

(10) A hitelez ő 2013. október 31-éig az államháztartásért felel ős miniszter felé
írásban kezdeményezheti a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §-a alapján egyszeri ,
vissza nem térítendő költségvetési támogatással történt el őtörlesztést követően az
érintett önkormányzatoknál a 2012 . december 12-ei adósságból fennmaradt, és a 74 . §
(6) bekezdése alapján átvállalással érintett önkormányzat (1)-(2) bekezdés szerinti, a
2012. december 31-ei adósságából az átvállalást követ ően fennálló adósságállomány a
állam általi, legkésőbb 2013. december 31-éig történő átvállalását, az érintet t
önkormányzat írásos engedélyével. Az átvállalás feltétele, hogy a hitelező nyilatkozatban
vállalja az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelel ő összeg központi
költségvetés részére 2013. december 20-áig való, forintban történő megfizetését. A
devizában fennálló adósságrész után fizetend ő befizetési kötelezettséget a 2013 . június
28-i, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra
átszámítani.]

(9) A hitelező az államháztartásért felel ős miniszternél írásban kezdeményezhetia
2012. évi költségvetési törvény 76/C . §-a alapján egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési
támogatással történt előtörlesztést követően az érintett önkormányzatoknál a 2012. december
12-ei adósságból fennmaradt, és a (8) bekezdés, továbbá a 74 . (6) bekezdése alapján
átvállalással érintett önkormányzat (1)-(2) bekezdés szerinti, a 2012 . december 31-ei
adósságából az átvállalást követ ően fennálló adósságállománya állam általi átvállalását, a z
érintett önkormányzat írásos engedélyével .

(10) A (9) bekezdés szerinti kezdeményezés leadásának határideje a 2013 . június 28-
án adósságrendezés alatt nem álló önkormányzatok adóssága tekintetében 2013 . szeptember
30-a, az állam a kezdeményezett átvállalást 2013 . december 31-éig hajtja végre . Az átvállalás
feltétele, hogy a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő összegeta
központi költségvetés részére 2013 . december 20-áig forintban megfizesse .

(11) A (9) bekezdés szerinti kezdeményezés leadásának határideje a 2013 . június 28-
án adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzatok esetén az adósságrendezési eljárás t
követő törlesztési célú támogatás kiutalásának, illetve az adósság átvállalásának napját követ ő
60. nap. Az állam a kezdeményezett átvállalást a kezdeményezés beadását követ ő 60 . napom
de le _korábban 2013 . december 31-én ha:fa vére. Az átvállalás feltétele ho az
önkormányzat ne álljon adósságrendezési eljárás alatt és a hitelez ő az átvállalásra felkínál t
adósságrész 7%-ának megfelel ő összeget a központi költségvetés részére, a felkínál t
adósságrész átvállalását megelőző 10 . napig, forintban megfizesse .

(12) A devizában fennálló adósságrész után fizetendő befizetési kötelezettségeta
befizetés napját megel őző munkanapon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalo s
devizaárfolyamon kell forintra átszámítani ."
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Indokolás : Lásd a T/11564/8/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. §-ában a Kvtv. 76/A. §-a helyébe a
következő rendelkezést javasolja:

3 . A Kvtv. a következő 76/A. §-sal egészül ki :

„76/A. [A 9. mellékletben meghatározott előirányzatok, valamint a Kormán y
2013. évi döntésén alapuló átcsoportosítás útján létrejött beruházási, felújítási, vagy
egyéb felhalmozási célú kiadást tartalmazó elő irányzatok felhasználását eredményező új
kötelezettséget vállalni és kifizetést teljesíteni az államháztartásért felel ős miniszte r
előzetes egyetértésével lehet . Az egyetértés megadásánál figyelembe kell venni az állam i
vagyon értékesítéséb ő l vagy hasznosításából származó többletbevétel teljesülését .] A 9.
melléklet4-23. sorában meghatározott elő irányzatok, valamint a Kormány 2013 . évi döntésén
alapuló	 elő irányzat-átcsoportosítás	 útján	 létrejött	 beruházási,	 felújítási,	 vagy egyéb
felhalmozási célú kiadást tartalmazó el őirányzatok terhére új kötelezettséget vállalni a z
államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével lehet . A 9.melléklet1-3. sorában
meghatározott előirányzatok esetében új kötelezettség vállalásának feltétele, hogya
kötelezettségvállalásra jogosult előzetesen kikérje az államháztartásért felel ős miniszter
véleményét . Az államháztartásért felel ős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult kérésér e
az egyetértést a 2013 . szeptember 1-jéig esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére
általánosan is, a véleményt pedig az el ő irányzat teljes összegére, vagy annak meghatározot t
részére vonatkozóan is megadhatja. Az egyetértés és a vélemény megadása során figyelemmel
kell lenni az állami vagyon értékesítéséből vagy hasznosításából származó várható
többletbevételre .”

Indokolás : Lásd a T/11564/8/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 6. § (1) bekezdésének a következő
módosítását, valamint (2) bekezdésének az elhagyását javasolja :

6. [(1)] Ez a törvény [– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –] a kihirdetését követő napon
lép hatályba.

[(2) Az 1 . 2013. július 1-jén lép hatályba.]

Indokolás : Lásd a T/11564/8/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja
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4. Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 7. §-sal kiegészíteni javasolja :

7 .	 A Magyarország 2013 . évi központi költségvetésér ől szóló 2012. évi CCIV. törvény
módosításáról szóló 2013 . évi XCII . törvény 22 . &-a 2013 . augusztus 1-jén lép hatályba .

Indokolás : Lásd a T/11564/8/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2013 . június 26 .

dr. Cser-Palkovics András s .k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottság elnöke
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