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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(11. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján - a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló T/10735. számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Kvtv. 39. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §
A Kvtv. 39. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

,,(8) A 2. melléklet III. pont 2. alpont j) pontja szerinti támogatás esetében és a 2. melléklet III. pont
3. alpont a) pont aa) alpontjában meghatározottaktól eltérően a támogatás szempontjából figyelembe
vehető gyermekek száma alatt 2020. augusztus 31-éig a veszélyhelyzet megszűnésének napján
beíratott gyermekek számát kell érteni,"

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kvtv. 81. §
Módosítás jellege: módosítás

9.§

A Kvtv. a következő 24. alcímmel egészül ki:

,,24. Egyéb rendelkezések

81. § A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
módosításáról szóló 2020. évi ... törvény (a továbbiakban: Kvtvmód. tv.) 5. §-ával megállapított 39.
§ (6) és (8) bekezdését a[z] Kvtvmód. tv. hatálybalépése napjától kell alkalmazni."



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12.§

filHatályát veszti a Kvtv.
1. 4. § (7) és (8) bekezdése,
2. 9. § (2) bekezdése[ és],

3. 37. § (1) bekezdés a) pontja[.], és

4. 71. §-a.
(2) Hatályát veszti a Kvtv.
1. 25. § (2) bekezdésében az,,- az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján-" szövegrész, és
2. 25. § (3) bekezdésében az,,- az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján-" szövegrész.

Indokolás

1. Nyelvhelyességi módosítás.
2. Jogtechnikai és nyelvhelyességi módosítás.
3. A módosítások a HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítéséhez
szükségesek.
Az (1) bekezdés új pontja az Európai Bizottság 2019/1830 felhatalmazáson alapuló rendelete a
2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és
az építési beruházásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról meghatározta
2020.január l-jétől a védelmi és biztonsági beszerzések területén alkalmazandó uniós értékhatárokat.
A Kvtv. 71. §-a szintén rögzíti a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti
2020. január 1. és 2020. december 31. között alkalmazandó uniós értékhatárokat. Az Európai
Bizottság hivatkozott rendeletében és a Kvtv. 71. §-ában foglalt értékhatárok nincsenek összhangban,
ezért a módosítás az uniós joggal való összhang megteremtése érdekében szükséges (HHSZ 44. § (1)
bekezdés c) pontnak való megfelelés).
Az új (2) bekezdéssel a hivatkozások törlése az államháztartási szabályrendszer folyamatban lévő
módosulása miatt szükséges (HHSZ 44. § ( 1) bekezdés b) pontnak való megfelelés).

Budapest, 2020. június 9.
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