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A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/10735. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során - a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján - megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e a HHSZ
42. §-ában foglalt követelménynek.

A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra irányuló
szándékot fogalmazott meg, amellyel az előterjesztő egyetértett.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. június 9-én lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatról

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

A dokumentumban használt rövidítés:
Kvtv.: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Burány Sándor (Párbeszéd)
Módosítópont: T/10735/1/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kvtv. 24. alcím
Módosítás jellege: módosítás

9.§

A Kvtv. a következő 24. alcímmel egészül ki:

,,24. Egyéb rendelkezések

76. § A COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020. évben
bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására kihirdetett
veszélyhelyzet során a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges
hazai, illetve esetleges európai uniós források és kiadások elszámolására a központi
költségvetés fejezetrendjében a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap, a XLVII. Társadalmi
és Gazdaságvédelmi Alap és a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások
Alapja fejezetek létrejöttét az Országgyűlés tudomásul veszi.

77. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a gépjárműadóról szóló törvény alapján a
belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett
gépjárműadó nem illeti meg. A beszedett gépjárműadó 40%-a a XLVI. Járvány Elleni
Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

78. § A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés
Központi Tartaléka cím előirányzata terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az
eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

1) A kiadási előirányzatok kiegészülnek a következőkkel: ,,Egészségügyi és szociális
szakdolgozók 100 százalékos béremelése" megnevezéssel és 246 milliárd forintos kiadási
előirányzat megállapításával.

2) Az Alap forrásoldala kibővül 246 milliárd forinttal a sportlétesítmények egymilliárd
forintot meghaladó beruházási előirányzatok, a Budapest - Belgrád vasútépítési projekt
előirányzat, a Paks II. Erőmű Zrt. tőkeemelése előirányzatok terhére.
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79. § A XLVII. Társadalmi- és Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi
Programok cím előirányzata terhére a Kormány jóváhagyásával előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

1) Új kiadási célelőirányzatok meghatározása a következő összegekkel: Válságkezelő
alapjövedelem bevezetése: 1125 milliárd forint. A Munkahelyvédelmi Bértámogatás - a kieső
bruttó munkabér 90%-át az állam fizeti: 600 milliárd forint. Meghosszabbított és felemelt
összegű álláskeresési járadék: 153 milliárd forint

2) Az Alap forrásoldala kibővül a következő forrásokkal és összegekkel: Szolidaritási
járványadó bevezetése: 600 milliárd forint, Beruházásokra szánt 1 milliárd forintot meghaladó
források átcsoportosítása: 1400milliárd forint.

80. § A XLVIII. Európai Unióból érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezetben
elszámolt bevétel erejéig a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások
Alapja fejezet kiadási előirányzatáról kiadás teljesíthető.

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

T/10735/1/1-3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek: 1., 2., 3.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Burány Sándor (Párbeszéd)
Módosítópont: T/10735/1/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kvtv. 77. §
Módosítás jellege: elhagyás

9.§

A Kvtv. a következő 24. alcímmel egészül ki:

,,[77. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a gépjárműadóról szóló törvény alapján a
belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett
gépjárműadó nem illeti meg. A beszedett gépjárműadó 40%-a a XLVI. Járvány Elleni
Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.]"

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.
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T/10735/1/1-3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek: 1., 2., 3.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Burány Sándor (Párbeszéd)
Módosítópont: T/10735/1/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § 
Módosítás jellege: módosítás

10.§

A Kvtv. 3. melléklet 1. Működési célú támogatások 10. Önkormányzati elszámolások pontja a
következő i) alponttal egészül ki:

,,i) Az előirányzatból a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást
igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó
összegével egyező összegben valamint a kieső parkolási bevételek, az egészségügyi védekezési
és járvány okozta szociális ráfordítások után. A negyedévi összegre vonatkozó igénylés a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben nyújtható be,
a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig."

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

T/10735/1/1-3. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek: 1., 2., 3.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő képviselője nem ért egyet


