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T4sztelt Elnvk Asszony!

A Magyar Koztársasfdg 2004. évi kNiségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló ér)rvény végrehajtásáról a TI] 7290, számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94_ §-ában, 102.
§-a (1) bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsfigi módosító javaslatot
terjesztek elő.

1. A törvényjavaslat 7. § (7) hekez(f s b) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki :

/(7) Az .. 11ami Szamvevőszékrijl szdly 1959 . évi XXXYIII. torvény 2. §-inak (5) bekezdése alapján
végzett ellenőrzések megállapftasa szerint a helyi cinkormcrnyzatokal a (3) bekezdés c) pontjában,
valamint az (ő) hekezddrben meghat6rozou visszafizetési kotelezeitségekből/

„b) kózPontosított clóirányr t jogcímen

	

	millió forint,.melybt5l620.1millió fgrint a
jogtalanul ijz6nybevett közmi fejlpsztdsi támogatás ;'

/visszafrzeteve terheli, amelyek dnkorrndnyzatokszerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza./

15
költséLrvetés által2004. cvvégéig az QDkormányzatokhoz út és szennyv%zesatoma építés cfmén
átutalt kö_•, üfe' csztési fáma t' i é lésének és felhasználásának iogszeztiíségé_t,különös
tekintettel az ÖKOTÁM és ha~onlö rendszerben mervalösulő bcruhá7ásokra,

16 A 2002. má követően m álla i tt közmtIfe'lesztési hozzá'árttlások után a a r
Államé ncs ár csak abban arz esetben folyósíthat ktlrmüfejlesztési támogatást, ha az önkormányzat
iep-vzőie_nyilatkozikarról,hoeyy.5támotzatás ténylegesén a,.jogosult magánszemélynek kerül
kiűzetésre .

(17) A Magvar ÁlL<mkinestar-az Áht.64/D.,$szerinti ellátás Mellett-a 2002.m,44 us22-ét
követédenmegállapított közmúfejles gsihozzájárulásokhoz kapcsolódó ki.5~rraűfgilesztési támogatás
önkormányzatnak való átutalását követf5egy hönanon, belül sfabálvszerűsdgi felülvizsgálat
keretében- szükség szerint hclys ni vizsgálattal -ell~rzi .atámogatásmap-áns7emélyek részére
történíi kifi7.etését. L e 1vi7-, itatta a kf zi

	

atási hathsá i fatós és szol áltatás 1 alános

Bizottsági módositú iav,aslat?,

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Orsziggyúlés elndkének
Helyben.

2. A törvényjavaslat 7. s, -u az alábbi új (14)-(19) bcskezdésekkel e <észűl kz :
„~14)AzOrszággyülvs javasoliaazönkormányzatoknak„hoLsv mellözzékazOKtTAMrcpdszerú
éshasonlő mepoldástalkalmazóberuhá;zási szerzódések inegkötcsét,

ál' me a köz antiAz Orsvát--4 és elk"ri az Állan-ii S ' ve os ke ho zs
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szabál airól szóló 2004 . évi CXL, türvé
o alanul i 1en bevett össze elvonásra kc tórozst o eréire eh-telke esdt kóvc

ansa
ona

finanszírozása somín .

(18) Felhatalmazást kasi a Kormány, hoav a (7 bekezdés b) popfiában szereplő közműfcilcsztési
támogatás visszafizetésének ütemezéséről--az érintett éinkorn ári3rza.t kérőse alapión-külön
rendelltez á ormán atok ez-hón ó i én "ket a P 13M. R. kihirdetését követő 0 na±w.n
belül a..be1.e5QVniiniszternek jelezhetik. A KorlRány az.önkormánvraxok vénzüavi helyzetet
f-lRyelembe véve-a belütYrniniszter és a pénzügyminiszter előtericsztcse alapión-az
igény-bejelentésekhatárideiét kesető 30 napon belül dánt, . a támogatás visszafizetésének
ütemczéséről, .amelynek végsé5 határi deie 2010. december 31 . Ichet_

k
ieQybanki alapkamat terheli ."

Budapest, 2005 . október 10,

b it kcll alkalrnav.ni- Szabi esetén a
nettó

l 9 A hoi ' önko

	

; to t a Ko ∎

	

döntéséi az Á t. 64/ E
zet i ötelezettsé ezt követűen - a vis zafzete eí t ed8 idás7akraa enko i

Indoko1xs

Az Allami Számvevőszék megállapításaival mess7..extenóen egyctőrtve, a Kormány javasolja az
Országgyűlésnek a feltárt - a2 C KOTÁM konstrukciót alkalmazó közműberuházások során -
jogosulatlanul igénybevett t;'mögatás maradéktalan visszafizettetését . Itt azonban nem lehet
-megállni, minden közműberuházást meg kell vizsgálni a még rejtve maradt jogsértések felderítése
és szankcionálása érdekében.

A Magyar P.ilamkinestár területi Igazgatóságai az Áht . értelmében az adott költscgvctésí év
beszámolója kapcsán: a tárgyévet kbvetf év egészében vizsgálhatja a közműfejlesztési támogatástik
igénybevételének szabályszerűségét . Így 2006-bah sor kerülhet a 2005 . évi jogosulatlan támogatás
ígénybcvótcl feltárására és visszafizettetésére .

E ipellett 2006-tál csak úgy történhet az önkorc-Lányiatokhoz támogatás átutalás, ha a jegyző
nyilatkozik arról, hogy a támogatás ténylegesen a jogosult magánszemélynek kerül kifizetésre . Ezt
helyszíni ellenőrzéssel a MÁK Igazgatóságai utólag vizsgálják .
Mivel visszamenüleges ellen.6mésre csak az Állami Szám~6s7éknek van lehetősége, az
Ors7 ggyűlés felkéri a 2005 . évet megelőző időszak vizsgálatára .

A támogatás visszakbvetciése egyes esetekben az önkormányzat és - az akár 2 millió forint
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését vállaló - Lakosság fizetésképtelenségét eredményezheti.
Ezért a Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az azt igényli, rászoruló önkormányzatoknak
részletfizetést állapítson meg .

k

állai Ancizás
a bizottság eIn" e

2 bekezdése szerinti
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