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Összegző jelentés

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz (T/7556.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 99. §-a szerint
alkalmazandó 91. § (3) bekezdése alapján - a Törvényalkotási bizottság feladatkörében eljárva, a
HHSZ 46. §-a szerinti eljárásában a 2019. november 6-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot,
valamint értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott - az összegző jelentés mellékletében szereplő -
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a Bizottság
további módosításra irányuló szándékot nem fogalmazott meg.

A Bizottság - a HHSZ 93. § (1) bekezdése és 46. § (5) bekezdése alapján - az általa támogatott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
tárgyalását 2019. november 6-án lezárta.

Budapest, 2019. november 6.



Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága
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a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/7556/28. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:

Kvtv.: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Költségvetési bizottság
Módosítópont: T/7556/28/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

10.§

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra
a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj,
Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport
előirányzatoknál együttesen 133,8 millió forint, ~_L.___(r]Rokkantsági, rehabilitációs ellátások
[megállapítására]jogcímcsoportnál 128,7 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül
az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 2 609,9 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás
jogcímcsoportnál 24 853,2 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál
1 578,4 millió forint

felhasználása történt meg.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Költségvetési bizottság
Módosítópont: T/7556/28/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

12.§

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok
hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2019.
december 31-éig

a) A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet a[z] Nyugdíjbiztosítási Alap (a
továbbiakban: Ny. Alap) fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő
kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 8,6 millió forintot térítsen meg a Magyar
Államkincstár 10032000-01741700-00000000 ,,Ny. Alap elszámolási" számlájajavára;

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Költségvetési bizottság
Módosítópont: T/7556/28/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat,
valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János
Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi
CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre
tekintettel - a 2018. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési jogcímű támogatások
kiegyenlítésének rendezéseként - összesen [49 035,1)49 250,2 millió forint egyszeri köznevelési
kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3.
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2019.
év decemberében.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért
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