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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  Az  Országos  Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóságnak  a  Magyar  Államkincstárba  történő  beolvadásához  szükséges
törvénymódosításokról szóló  T/15866.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

2. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi
LXXXIV. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. §
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

A Tptv. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„  (5)  Az  Országos  Nyugdíjbiztosítási  Főigazgatóságnak  a  Magyar  Államkincstárba  történő
beolvadása során a központi  hivatalok felülvizsgálatával és a járási  (fővárosi kerületi)  hivatalok
megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek
feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 2016. évi CIV. törvény) 137.
§-ában foglaltakat alkalmazni kell azzal, hogy

a) a 2016. évi CIV. törvény 137. § (1) bekezdésének alkalmazásában a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló törvény alatt a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló törvényt kell érteni,



b) a 2016. évi CIV. törvény 137. § (3) bekezdése szerinti kötelezettséget legkésőbb 2018. január
5-éig kell teljesíteni.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

10. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi […]L.

törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  törvény és  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló
törvény  hatálybalépésével  összefüggő  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2017.  évi  […]L.
törvény 46. § (9) bekezdésének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény  92/L.  §  (4)  bekezdését  megállapító  rendelkezése  az  „az  országos  jelentési  rendszert
működtető szervet” szövegrész helyett az „a kincstárt” szöveggel lép hatályba.

Indokolás

1. Nyelvhelyességi módosítás (hiányzó szóköz).
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.

2. A módosító javaslattal átmeneti rendelkezés alkalmazására kerül sor a Magyarország 2018. évi
központi  költségvetésről  szóló  törvény  és  a  megszűnő  intézmény  miatti  összhang  biztosítása
érdekében.  Ennek  alapján  az  intézmény nélkül  maradt  cím –  az  eredeti  előirányzatok  alapelvi
folytonossága  miatt  –  változatlanul  nyílna  meg  egy  technikai  intézményen.  Erről  a  technikai
intézményről kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok a jogutód szervhez. A technikai intézmény
ezt követően megszüntetésre kerül, az csak az előirányzat rendezésére szolgál.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3-4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény
kihirdetésre került, a módosító javaslat a törvény számát vezeti át.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3-4.
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