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A Kormány nevében mellékelten benyújtom a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat nemzetiségi napirendi pontként történő tárgyalását indokoltnak tartom.
A törvényjavaslat

44 -  47. §-a, valamint a 2. és 3. melléklete Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,

57. és 58. §-a az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése alapján,

77. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

92. § 2-9. pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján,

108. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

A törvényjavaslat 92. § 1. pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek 
minősül.



109. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 
20. §-ában a „környezetvédelemért felelős” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért felelős” 
szöveg lép.

38. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013.
évi CXXXVIII. törvény módosítása

110. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdésében a „2019.” szövegrész helyébe a „2021.” szöveg lép.

39. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

111. §

Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi CCLII. törvény 191. § (1) és (10) bekezdésében a „2019.” szövegrész helyébe a 
„2021.” szöveg lép.

40. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

112. §

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény:
1. 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „folytathat le” szövegrész helyébe a „folytathat le az Étv. 57/F. 
§ hatálya alá nem tartozó,” szöveg, az „a rendeltetésmódosítások” szövegrész helyébe az „az Étv. 
57/F. § hatálya alá nem tartozó rendeltetésmódosítások” szöveg, és
2. 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatósági engedélyhez” szövegrész helyébe az „az Étv. 57/F. 
§ hatálya alá nem tartozó, hatósági engedélyhez” szöveg, az „a rendeltetésmódosítások” 
szövegrész helyébe az „az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó rendeltetésmódosítások” szöveg

lép.

41. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

113. §

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 152. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a közigazgatási szerv a teljesítés elmaradására nem ad magyarázatot vagy az nem alapos, a 
bíróság a közigazgatási szervet -  a kérelmező költségeinek megtérítésére kötelezése mellett -  
teljesítési bírsággal sújtja. Nem alapozza meg a teljesítési bírság alkalmazását, ha a közigazgatási
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110- 111. §

A §-ok a szociális temetés jogintézményének hatálybalépési időpontjával kapcsolatos 
jogtechnikai pontosításokat tartalmaznak.

112. §

A szövegcserés rendelkezések a hatásköri összeütközések elkerülését szolgálják. A javaslat 
egyértelműsíti, hogy az önkormányzat polgármestere az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/F.§ hatálya alá tartozó rendeltetésmódosítások 
esetében nem folytathat le településképi bejelentési eljárást.

113. §

A módosítás jogtechnikai pontosító rendelkezést tartalmaz.

114. §

A § a kirendelt ügyvéd óradíjának megállapításával kapcsolatos szabályokat határozza meg.

115. §

A § a törvény hatálybalépéséhez szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

116. §

A § a 44-47. §, az 57. §, az 58. §, a 77. §, a 92. §, a 108. § és a 2-3. melléklet sarkalatosságára, 
valamint arra utal, hogy a 92. § 1. pontja a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának 
szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
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