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Önálló iromány száma: T/15974

Összegző módosító javaslat

A Költségvetési bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése, 93. § (1) bekezdése és 100. § (1) bekezdése alapján - a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséró1 szóló 2020. éviXC. törvény módosításáról 

szóló T/15974. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti
elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Kvtv. 50. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Kvtv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2021. évben
[l 200 000,0] 1 700 000,0 millió forint."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § 
Módosítás jellege: módosítás

22. §

Ql_Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - [2021. május 23-án]a kihirdetését
követő napon lép hatályba.

(2) A 2. melléklet 34. pontja 2021. szeptember l-jén lép hatályba.
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Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 13. pont - Kvtv. 1. melléklet XVII. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

13. XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:

" 
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csop. szám csop. előír. név csop. név csop. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása [30 927,0] 278,7 41,0
30 048,0

" 

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 18. pont - Kvtv. 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 35. Alcím 3. Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

18. XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és
fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport sora helyébe a következő
rendelkezés lép:

" 
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(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 27 001,2 [8 185,4]

,, 

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 20. pont - Kvtv. 1. melléklet XVII. Fejezet
Módosítás jellege: módosítás

20. XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM fejezet "Hazai működési költségvetés" sora helyébe a következő rendelkezés
lép:

(2021. évi előirányzat

Kiadás Bevétel Egyenleg)

Hazai működési költségvetés 1 383 187,3 [379 827,2) [-1003360,1)
370 762,8 -1 012 424 5

" 

" 

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 22. pont- Kvtv. 1. melléklet XVII. Fejezet
Módosítás jellege: módosítás

22. XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM fejezet "XVII. fejezet összesen:" sora helyébe a következő rendelkezés lép:
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(2021. évi előirányzat

Kiadás Bevétel Egyenleg)

[455 [-984 387,7]XVII. fejezet összesen: 1440222,2 834,5] -993 452.1446 770,1

" 

" 

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 48. pont - Kvtv. 1. melléklet XLII. Fejezet 4. Cím 2. Alcím 5. Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

48. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 2. Központosított
bevételek alcím, 5. Hulladéklerakási járulékból származó bevétel jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
,,

(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

5 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel [9 100,0]
18 164.4

,, 
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Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 56. pont - Kvtv. XLII. Fejezet
Módosítás jellege: módosítás

56. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet "Hazai működési költségvetés" sora helyébe a következő
rendelkezés lép:

(2021. évi előirányzat

Kiadás Bevétel Egyenleg)

Hazai működési költségvetés 2 111 848,7 [11116 692,6] [9 004 843,9]
11 125 757,0 9 013 908.3

" 

" 

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 59. pont- Kvtv. 1. melléklet XLII. Fejezet
Módosítás jellege: módosítás

59. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet "XLII. fejezet összesen:" sora helyébe a következő
rendelkezés lép:

(2021. évi előirányzat

Kiadás Bevétel Egyenleg)

XLII. fejezet összesen: 2 133 994,7 [13 530 519,3] [11 396 524,6]
13 539 583,7 11 405 589 0

" 

" 
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet 1. pont - Kvtv. 10. melléklet 2.3.2. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10.
melléklet 2.3.1. és 2.3.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

,,2.3.1. A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely
a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább kettő képviselő-testületi ülésre
vonatkozó jegyzőkönyvét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2021. január 15-éig
benyújtja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2.3.2. A 2021. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató
pontszám mértéke a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott
pontszámainak átlaga. A 2019. évben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok
esetében az adott helyi nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020.
évi pontszámainak átlaga."

INDOKOLÁS

1. A javaslat a gazdaság újraindítása érdekében szükséges vállalkozás finanszírozás
kiterjesztése érdekében lehetővé teszi az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. fokozottabb
szerepvállalását.

2. Lásd a T/15974/5/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
3-9. Az államháztartási bevételek egységes nyilvántartása érdekében a hulladéklerakási

járulék továbbra is a központi költségvetés bevételét képezi, vagyis nem kerül sor annak
hatósági bevétellé minősítésére, így az Innovációs és Technológiai Minisztérium (mint
hulladékgazdálkodási hatóság) bevételeként tervezett hulladéklerakási járulék összege
ezen címrendi helyeken kivezetésre kerül, helyette ugyanakkora összegben a központi
költségvetés közvetlen bevételeként kerül megjelenítésre azon a címrendi helyen.
Alapvetően technikai módosításról van szó, amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
hatósági és szakmai feladatok ellátását, az ilyen címen tervezett kiadásokat nem érinti,
azok fedezetét a központi költségvetés biztosítja.
A módosítópontok tartalmilag összefüggenek.
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10. Lásd a T/15974/5/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

Budapest, 2021. május 12.

Tisztelettel:


