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Összegző jelentés

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslathoz
(T/16367.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2021.  június  10-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  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2021. június 10-én lezárta.

Budapest, 2021. június 10.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. számú
törvényjavaslathoz benyújtott, T/16367/9. 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:
2011. évi CXCV. törvény: az államháztartásról

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Módosítópont: T/16367/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 24. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

24. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény eltérő alkalmazása

75. §

A nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  89.  §-át  azzal  az  eltéréssel  kell
alkalmazni,  hogy  a  nemzetiségi  önkormányzat  képviselő-testülete,  közgyűlése  a  2021.  évben
szükség szerint, de legalább egy alkalommal ülésezik.

T/16367/9/1., 3. sz. 

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

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Módosítópont: T/16367/9/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 232. § - 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4f) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

232. §

Az államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV. törvény 36.  §-a a  következő (4f)–(4i)  bekezdéssel
egészül ki:

„(4f)  Ha  a  Kormány  közvetlen  vagy  közvetett  állami  vagy  önkormányzati  vagy  nemzetiségi
önkormányzati  vagyon  növekedését  vagy  állagának  javítását  eredményező  építési  beruházások
megvalósítását,  továbbá egyéb szervezeteknek nyújtott  építési  beruházási  támogatások nyújtását
határozatban olyan  módon támogatja,  hogy azok  teljes  vagy részbeni  fedezetének  biztosítása  a
Beruházási  Alap  terhére  történik,  az  (1)–(4c)  bekezdésben  meghatározottaktól  eltérően  a
beruházásra  vagy  a  támogatásra  a  Kormány  egyedi  határozatában  adott  felhatalmazás  alapján
vállalható kötelezettség.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Módosítópont: T/16367/9/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 291. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

291. §

E törvény
j) 24. alcíme és 228. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

T/16367/9/1., 3. sz. 

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

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

3


