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Érkezett

Törvényjavaslat címe: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi

LXXI. törvény módosításáról
Önálló iromány száma: T/10735

Összegző módosító javaslat
A Költségvetési bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OG Y
határozat 46. § (5) bekezdése, 91. § (3) bekezdése és 100. § (3) bekezdése alapján - a

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséró1 szóló 2019. évi LXXI. törvény
módosításáról szóló T/10735. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző 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
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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: 9. §
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.
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.
79. § A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi Programok cím
előirányzata terhére a Kormány jóváhagyásával előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az
eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.
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.["]
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82. § (1) A Kvtvmód. tv. 11. § (2) bekezdéssel megállapított, Budapest Főváros
Önkormányzatát terhelő szolidaritási hozzájárulás megemeléséből befolyó bevételt a járvány
elleni védekezésre kell fordítani.

(2) A Kvtvmód. tv. 11. § (2) bekezdéssel és 12. § (3) bekezdéssel megállapított
szolidaritási hozzájárulás emelkedés érvényesítése a 2020. július havi nettó finanszírozástól
kezdődően egyenlő részletekben történik."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
11. §

ill A Kvtv. 2. melléklet 4. pontjában a ,,Csongrád" szövegrész helyébe a ,,Csongrád-Csanád"
szöveg lép.
(2) A Kvtv. 2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás pontjában a ,,10 000,0 millió forint."
szövegrész helyébe a ,,a számított összegnél 15%-kal alacsonyabb." szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás
12.§

ill Hatályát 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.
(3) Hatályát veszti a Kvtv. 2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás pontjában a,,- Budapest
Főváros Önkormánvzatának kivételével-" szövegrész.
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INDOKOLÁS
1. Lásd a T/10735/3/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/10735/3/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

3., 4. Indokolt, hogy a járvány elleni védekezésből Budapest Főváros Önkormányzata is
kivegye a részét, a javaslat szerint emelkedik a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége,
amit a járvány elleni védekezésre szükséges fordítani.
A Fővárosi Önkormányzat fizetési kötelezettsége az emelkedés ellenére 15%-kal alacsonyabb
mértékű a többi települési önkormányzat fizetési kötelezettségéhez képest.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
5. 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).
Továbbá jogtechnikai módosítás.
Budapest, 2020. június 11.
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