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Kapcsolódó bizottság

Az Igazságügyi bizottság jelentése

a Magyarország 2014. évi központi költségvetésérő l szóló 2013 . évi CCXXX . törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954 . szám)

részletes vitájáró l

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 99 . §-a szerint alkalmazandó 92 .
(3) bekezdése alapján, vitához kapcsolódó bizottságként – a 2015 . október 16-i ülésén a
T/5954/11 . számú bejelentésében foglaltaknak megfelel ően lefolytatta a Magyarország 2014.
évi központi költségvetésér ől szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló
T/5954. számú törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság a törvényjavaslat szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azo k
megfelelnek a HHSZ . 44. (1) bekezdésében foglalt követelményeknek .

A bizottsághoz módosító javaslatot nem nyújtottak be, illetve további módosításra irányul ó
szándékot sem fogalmazott meg, így a bizottság nem nyújtott be részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot .

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg :

Az Igazságügyi bizottság többségi véleményt megfogalmazó tagjai egyet értettek abban, hogy
a költségvetés végrehajtása (Kvtv .) a jogszabályoknak megfelel ően történt .

Az alkotmányos fejezetek intézményei a bevételi és kiadási előirányzataik teljesítése során –
a szabályszerűségi hibák kivételével – betartották a jogszabályok és a belső szabályzatok
elő írásait . Az alkotmányos fejezetek intézményei bevétel és kiadás teljesítési adatai



megbízhatóak. Az alkotmányos fejezetek ellenőrzött intézményei a költségvetési törvényben
megfogalmazott célokkal összhangban gazdálkodtak

Az Országgy űlés a költségvetési törvényben a Bíróságok fejezet részére az alábbiakban
ismertetett elő irányzatokat fogadta el : támogatás 87 .013,1 millió Ft, l . bevétel 2.258,0 millió
Ft, kiadás 89 .271,1 millió Ft . A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képes t
2.404,8 millió Ft-tal nő tt . A növekedés a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2014. évi kompenzációja, a fejezeti kezelés ű elő irányzatokból történő átcsoportosítás és a
2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok finanszírozására biztosított el ő irányzatból
származik

Az ügyészi szervezet szakmai feladatainak ellátására az elmúlt évben fejezeti szinten 38 .256,4
millió forint eredeti kiadási elő irányzat állt rendelkezésre, amely 1 .453,6 millió forinttal, 3,9
%-kal nőtt az előző évi elő irányzathoz képest . A kiadási elő irányzat növekedését a támogatási
előirányzat emelkedése eredményezte .

Az önkormányzati alrendszer finanszírozása 2014-ben megszilárdult . A költségvetés i
kiadások szerkezete az önkormányzati alrendszerben is úgy változott meg, hogy a jólét i
funkciók kiadásai arányukban csökkentek, a gazdasági funkciók és az (állami) működés i
funkcióhoz tartozó dologi és felhalmozási kiadások pedig nő ttek .

A helyi önkormányzatok gazdálkodásához a központi költségvetés a 2014. évben a IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 715 854,9 M Ft kiadási el ő irányzatot
biztosított . Az előirányzat módosítások következtében a 2014 . évi eredeti el ő irányzat 8089, 0
M Ft-tal, (1,1% kal) növekedett, így a módosított előirányzat 723 943,9 M Ft volt . A
végrehajtott előirányzat módosítások – az Önkormányzati fejezeti tartalék kivételével –
megfeleltek az elő írásoknak. A Kincstár a helyi önkormányzatok el őző évi elszámolásai
alapján az általuk visszafizetett összeggel (9690,5 M Ft) megnövelte az önkormányzati
fejezeti tartalék elő irányzatát . A 2014. évi teljesítés a módosított elő irányzat 100,0%-a (723
640,9 M Ft) volt, amely 48 832,5 M Ft-tal (7,2%-kal) meghaladta az el őző évit . A
támogatások igénylése és folyósítása a jogszabályok és a felhasználható forrásokra vonatkoz ó
speciális elő írások alapján történt .

A Kvtv. a, XX. EMMI fejezet 22 . Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok
támogatása címen 1520,0 M Ft eredeti kiadási el őirányzatot tartalmazott, amely év közbe n
nem módosult . Az előirányzat-felhasználás 1519,3 M Ft volt . A kiutalandó támogatások
összegének meghatározására a Kvtv . előírásaival és a kötelezettségvállalást megalapoz ó
dokumentumokkal összhangban került sor. Megvalósultak a költségvetési támogatások
igénybevételének jogszabályban el őírt feltételei . A települési és területi nemzetiségi
önkormányzatok támogatásából a 2014 . év elején m űködők számára 506,0 M Ft-ot működési
költségvetési támogatásra, 1013,7 M Ft-ot feladatalapú költségvetési támogatásr a
folyósítottak. A 2014 . évi választások során újonnan alakult települési és területi nemzetiség i
önkormányzatok számára az időarányos működési költségvetési támogatás fedezetének
biztosítása megtörtént, a teljes körű kiutalás azonban a törzskönyvi nyilvántartásba vétel ,
illetve a fizetési számlanyitás késedelmessége miatt nem történt meg . A 2014 . december3 1-ig
ki nem utalt támogatás összege
3,0 M Ft volt .

Konkrét lépésekre került sor az egyes egyházi intézményekre vonatkozó szabályok
átláthatóvá tételének és a közfeladatokat ellátó állami-önkormányzati, valamint egyházi



fenntartású intézményekre vonatkozó követelmények, illetve finanszírozás egységess é
tételében is . A támogatáspolitika terén jelentős eredménynek tekinthető , hogy a 2014 . évi
központi költségvetésben biztosított forrásoknak köszönhet ően támogathatóvá váltak a bevet t
egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciói, valamint a z
egyházi közösségi célú programok és beruházások, amelyek kulturális, oktatási ,
szórványlelkészi és hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjait egyesíti magában . A
fenti célokat szolgáló két fejezeti kezelés ű előirányzat mintegy 2 .000,0 millió forint összegű
vissza nem térítend ő támogatáshoz juttatta a bevett egyházakat és azok bels ő egyházi jogi
személyeit, valamint a külhoni magyar egyházi jogi személyeket . Az ágazat az egyház i
program típusú előirányzatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív és operatív (végrehajtási
és ellenőrzési) feladatok megvalósításában is részt vett . Az egyházak hitéleti ,
közösségmegtartó, értékteremt ő tevékenységét a 2014 . évben további költségvetési
támogatásként az el őző évi maradványok visszahagyása, valamint a költségvetés rendkívül i
kormányzati intézkedésekre szolgáló keretébő l történő többszöri átcsoportosítása is segítette .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2015. október 16-án lezárta.

Budapest, 2015 . október . 16 .
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