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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1)
bekezdése alapján „A Magyarország 2014. évi központi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról” szóló T/12513 . számú
törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 4. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel	 egészül ki, egyidejűleg a
további szerkezeti egységek számozása megfelel ően változik:

„(2) Az Áht. 41. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Központi költségvetési kiadási el őirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jog i
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés,
illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet ne m
minősül átlátható szervezetnek. Jogszabály más feltételeket is megállapíthat a visszterhe s
szerződések megkötésének, vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként .”

(3) Az Áht . 48. §(1)bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Költségvetési támogatás támogatási igény alapján nyújtható . A támogatási igény
formája : pályázat vagy kérelem . Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani.A
támogatási igénvről jogszabályban, ennek hiányában a kezelő szerv belső szabályzatában
megjelölt személv, testület dönt . ”

2. A törvényjavaslat 4. §-a az alábbi (1o)-(12) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a
további szerkezeti egységek számozása megfelelően változik :
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„(1o)Az Áht . 109. §(1)bekezdés 28.pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„28 .a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek ésa
nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, el őirányzat -
felhasználásának, gazdálkodásának, adatszolgáltatásainak, könyvvezetési és beszámol ó
készítési kötelezettségének a kincstári rendszeri illetve az államháztartási számvitel
általános előírásaitól eltérő sajátos szabályait, ”

(11)Az Áht.109 .§(1)bekezdés31.pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

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

„31. a határon túli költségvetési támogatások, a bevett egyházak részére nyújtot t
költségvetési támogatások, továbbá a nemzetiségi önkormányzatoknak, intézményeiknek, a
nemzetiségi médiumoknak és egyéb nemzetiségi szervezeteknek a központi költségvetésb ől
nyújtott támogatások sajátos szabályait, ”

(12) AzÁht.1oA.§(3) bekezdésI.pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter arra, ho.y)

„1 .a számviteli elszámolásokra vonatkozó szabályozás megváltozása esetén a beszámol ó
készítés és a könyvvezetés sajátos feladatait, az áttérés lebonyolításával kapcsolato s
könyvviteli feladatokat, valamint az(1)bekezdés33.és 34. pontjának felhatalmazás a
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott előírások alapján az államháztartásban
felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelez ő elszámolási módját, ha az(1)
bekezdés 28.pontjának felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet eltér ő elszámolás i
módot nem állapít meg, ”

(rendeletben szabályozza .)”

3. A törvényjavaslat 6 . § (1) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(1) Hatályát veszti az Áht . 8. § (8) bekezdése, 10. § (3) bekezdése,	 52. §(1)
bekezdése és 83. § (7) bekezdése .”

4. A törvényjavaslat 8. §-a a következők szerint módosul :

»8. §

(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993• évi költségvetéséről szóló
1992 . évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban : AT.) [4. § (3) bekezdés f) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép :

(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik :)
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„f) a költségvetési hozzájárulások, ideértve a Nyugdíjbiztosítási Alapo t
megillető munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulást, ”

(2) Az AT.] 4. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik :)

,j) a 10 . §-ban meghatározott működési bevételek;"

[(3)]f) Az AT. 5 . § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik :)

„a) a szociális hozzájárulási adónak az Egészségbiztosítási Alapot a központ i
költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerinti arányban megillet ő része, a
munkáltatói egészségbiztosítási járulék (ezen belül természetbeni és pénzbel i
egészségbiztosítási járulék) ;”

[(4)](3) Az AT. 5 . § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik :)

„j) a 1o . §-ban meghatározott működési bevételek ;”"

5. A törvényjavaslat 27. § (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) Az I . § (1)-(2) bekezdése, (5) bekezdése, valamint (7) bekezdés b) és c) pontja, a 3 .
§ (2) bekezdése, a 4 . § (1)-([6]8) bekezdése,	 (12)-(14) bekezdéseés (1[1]6) bekezdése,
az 5. § (1) és (2) bekezdése, a 6. §, a 8. §, a 9. §, a 1o. § (1)-(5) bekezdése és (7)
bekezdése, a 11 . §, a 12 . §, a 14-26. §, a 28. § és a 31. § 2014. január 1-jén lép hatályba.”

Indokolás

1 . pont :
Az Alaptörvény 39 . cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint a „központi költségvetésből csak
olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés ,
amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányul ó
tevékenysége átlátható .” Az alaptörvényi előírás alapján indokolt, hogy – a költségvetés i
támogatásokon túl – a visszterhes szerződésekre vonatkozóan is megfelelő törvényi szintű
átláthatósági követelménnyel egészüljön ki az államháztartásról szóló törvény ( a
továbbiakban: Áht.) .

A szövegpontosító javaslat az Áht. költségvetési támogatásra vonatkozó általános
előírásában tenné egyértelművé, hogy költségvetési támogatás kizárólag a megfelel ő
formában (azaz pályázat vagy kérelem formájában) benyújtott támogatási igény alapján
nyújtható .
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2. pont :
Az Áht.-ban lévő egyes felhatalmazó rendelkezések pontosítása indokolt a megfelel ő ,
speciális előírásokat tartalmazó rendeleti szintű szabályozás kialakítása érdekében .

3. pont :
A javaslat értelmében az Áht-ban megsz űnne a költségvetési támogatások eddigi, a
támogatásnak a beszámolóhoz képest történ ő folyósításának időpontját figyelembe vevő
felosztása. A jelenlegi szabályozás elő-, vagy utófinanszírozással nyújtható költségvetés i
támogatást különböztet meg, valamint a végrehajtási szabályok előleg folyósítására is
lehetőséget adnak. Mivel a költségvetési támogatások nyújtásának gyakorlatában az
előlegként, az el őfinanszírozással vagy utófinanszírozással történő támogatás-nyújtás
összemosódott, ezért javasolt ezen kategóriák megszüntetése, Áht-ból történ ő elhagyása (a
támogatás folyósítására vonatkozó egyes el őírások megtartása mellett) .

4. pont :
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. sz. törvényjavaslattal
való összhang megteremtését célzó javaslat. A módosítás alapján a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjairól és azok 1993• évi költségvetéséről" szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. §

(3) bekezdésének f) pontja 2014 . évben a hatályos szabályozás szerinti tartalommal
változatlan maradna.

5. pont :
Az 1 . és 2. pont szerinti javaslatokkal összefüggő hatályba léptető rendelkezések
megállapítása. A hatálybalépések 2014 . január 1-jén történnének .

Budapest, 2013. november 7.
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