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MAGYAR QRSZÁGGYÍTLÉSÉr ezstt: 2005 0 KT 1 1 .(önkormányzati bizottsága

Ijrr. Szili Katalin asszonynak,
az QrszággárTés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság
2004. évi kvltségvetésér ől és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény
végrehajtásáról szóló T/17290 . számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati bizottság a
következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A tbrvényjavaslat 7. § (7) bekezdés b) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki :
/(7) Az Állami Számvevőszékráf szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. , -ának (5)
bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat
a (3) bekezdés c) pontjában, valamint az (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési
kötelezettségekből/

„b) kcözpontasftott előirányzat jogcímen

	

	millió forint, melvbűl 620.1
millióforint a joatalanuliiaénybevett.közműfejlesztési támogatás

/visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-1311. R.
tartalmazza./

2. A törvényjavaslat 7. §-a az alábbi új (14)-(I9) bekezdésekkel egészül ki:

„(14) Az QrszágRvúlés javasolja az űnkarmányzataknak, hogy mellőzzék az ŐKOTÁM
rcndszcrü vs h o 9 t e I old t :

	

. bej: si s z"lés

	

ölését .
(15) Az Országa vűlés felkéri az Állami Számvevőszéket . hogv vizs .lja meR a
központi költségvetés által 2004 . év végéíg az önkormányzatokhoz üt és
szennyvízcsatornaépítés címén átutalt közműfejlesztési támogatás .igénvlésének és
felhasználásának ja,szerüségét, különös, tekintettel azŐKOTAM és hasonló
rendszerben megvalósuló beruházásokra .
(16),.,A 20U2. május 22-ét követűen megállapított kőz űfeilesztési laa,..,áUrulasak után a
Magyar Államkincstár csak abban az esetbenfolyósíthat közműfejlesztési támogatást,
ha azönkormányzatjegyzője nyilatkozik arról . k as=v e támogatás ténylegesena jogosult
magánszemélynek kerül kifizetésre .

(17) A Magyar Államkincstár - az Áht. 64/D. § szerinti eljárás mellett - a 2002. május
22-ét kővetően megállapított közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó
közműfejlesztési támogatás ónkormányzatnak való átutalását követű egy hónapon belül
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szabályszerűségi felülvizsgálat keretében - szükség szerint helyszíni vizsgálattal -
ellenőrzi a támogatás magánszemélyek részére történő kifizetését . E felülvizsgálatra a
kazigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tarvény szabályait kell alkalmazni . Szabálytalanság esetén a jogtalanul
igénybevett íösszeg elvonásra kerül a határozat j ogerőre emelkedését követő hónap nettó
finanszírozása során .

(lg) Felhatalmazást kap a Kormány, hogya(7) bekezdés b)pontjábanszereplő
közmüfeifesztésitámogatás visszazetésének ütemezésércő lől-azérintett önkortnanyzat
kérése alapján-külön rendelkezzen. Az Önkormányzatok ezirányú igényeiket a PM-
BM. R. kihirdetését követő 30 napon belül a belügvminiszternek jelezhetik . A Kormány-
az cinkormányzatok pénzügyi helyzetét figyelembe véve-:belügyminiszter és a
pénzügyminiszter előterjesztése alapfán - az igénybejelentések határidejétkővető 30
napon belül dcönt a támogatás visszafizetésének üternezésércől, amelynek végstS
határideje 2415 . december 31 . lehet,
(19) A helyi őnkormánvzatok_a_taKormánv. .döntéséiR az Áht . 641B. $ (2) bekezdése
szerinti kamatfizetési kőtelezettség. ezt kővetően-a visszafizetés végéig terjedő
időszakra-a mindenkori jegybanki alapkamat terheli ."

Indokolás

Az Állami Számvevőszák megállapítfiraival messzemenően egyetértve, a Kormány
javas«ja az Orszliggyrűlásnek a feltárt - az t7KOTA.M konstrukciót alkalmazó
közműberuházások sarán - jogosulatlanul igénybevett támogatás maradéktalan
visszajczettetéséx Itt azonban nem lehet megállni, minden közműberuházást meg kell
vizsgálni a még rejtve marndt fogsértések fehlerítése és szankciönáiása érriekéber .
A Magyar Államkincstár területi Igazgatóságai az Áht . értelmében az - adott
költségvetési év beszámolója kapcsán a tárgyévet követő év egészében vizsgálhatja a
közműfejlesztési támogatások igénybevételének szabályszerűségét . agy 2006-ban sor
kerülhet a 2005. évi jogosulatlan támogatás igénybevétel feltárására és
visszafizettetésére .
E mellett 2006-tól csak úgy történhet az önkormányzatokhoz támogatás átutalás, ha a
jegyző nyilatkozik arról, hogy a támogatás ténylegesen a jogosult magánszemélynek
kerül ki0fetésre. Ezt helySziíni ellenőrzéssel a MÁK Igazgatóságai utólag vizsgálják .
Mivel visszamenőleges ellenőrzésre csak az Állami Számvevőszéknek van lehettísége,
az Országgyülés felkéri a 2005, évet megelőző időszak vizsgálatára .
A támogatás visszakvvetelése egyes esetekben az tankormányzat és - az akár 2 millió
forint közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését vállaló - lakosság fizetésképtelenségét
eredményezheti . Ezért a Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az azt igénylő,
rászoruló önkormányzatoknak részletfizetést állapítson meg .

Budapest, 2005. október 11 .

r. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke
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