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MAGYAR <RS7. GGYf É POZs0s 2005 0KT 12.
tnkorm£ínyzati bízot#sága

ffeIv5en

fiiszteff EtnOk Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdésc alapján a Magyar Körtirsaság
2004. 6vi köttségvctésérőt és az államháztartás három éves kereteiről szálé törvény
végrehajtásáról szóló Tí17290. szóinú törv6nyjavaslatboz az C)nkormányzati bizottság a
következő

módosító javaslatot

terjeszti elv :

1 . A tOrvényjavaslat 7. § (7) bekezdés b) panda az alábbi szóvel résszel egésziil ki :

/(7) Az Állami Számvevöszékröi szóló 1989 . évi X=11 torvény 2. § ónak (5) bekezdése
alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3) bekezdés c)
ponkiban, valamint az (6) bekezdésben meghatározott visszaftzetési kötelezettségekből/

„b)

	

központosított előirányzat jogcímen	millió forint,melyböl 792,3 .millió
_forint a_iogtalanul igénybevett kö=úfeilesztési támogató-"
/visszar=elése terheli, amelyek ónkormányzatok szerin#i reszletezését a PM-BM. R. tartalmazza.1

2.

	

A törvényjavaslat 7. §-a az alábbi új (14)-(18) bekezdésekkel egészül ki:

Az Országgyűlés felkéri az Miami Számvevószéket, hogy vizsgálja mez a központi
költségetetés által 2005 v fiéig az önkormány-,ratakhoz üt és szennwi csatorna épít's
címén átutalt közm« eilesztésítámogatásiv-épylésónek és felhasználásának jogsz-erúségét,
külíonSs tekintettelazQKOTÁM és hasonló rendszerben megvalósuló beruházásokra .
(15) A 2002. május 22-ét követöenmegállapított k&zműfeilesztési hozzájárulások után a
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ónkormánvzat jeevzőie nyilatkpzik arról, hog
rn ánszcmélynek kerül kifizetésre'
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.1t.1 A Ma 1 641D .

új változat a 711.7290142. szám helyett!

S zottsátri módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az OrszdggyAlés elnökének

e

nnti cl .

támogatás tényjegesen a jogosult

llett - a 002 ma us 22-ét
követöen megállapított közműf5ilesztési, hozzáiárulásokhoz kapcs .lódó közműfejlesztési
támogatás önkormányzatnak való átutalását követő egy hónapon belül szabályszcrűségi
felíllvizsRálatkeretében-szükség szerint helyszínen-ellenőrzi a támogatás magánszemélyek
,részére tc5rténő kü~zetését E felűlvizs á ptra a kűzieaz~atási hatósági eljárás és szoltatás
általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény szabáIvait kell aIkalmazni,
zabál :1= setén a 'o talanul i én bevett össze elvonásra k a : zat 'o rir

emelkedését követő hónap nettó finanszíroz" során .,
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t 17) Felhatalmazást kapa Kormány hogy . a (7) bekezdés bl pontyában szereplő
közm" e'les cs . ' ~# o , :tás visszafizetésén k tem é `rő - érín ett cin • + r éré •e
alavián-kűlőn rendelkezzen. Az önkormányzatok ezirányú igényűket a PlvT-13M . 1t.
kihirdetésétkc vető 30 napon &elöl a belügyminiszternek ielczhctik. A Kormányaz
<rnkormányzatok Taénr-,jü helytét figyelembe véve - a belűgvmitiíszter és a
pénzilavmintsater el8teriesztése alapión - az igénybej<elen#élek határidejét kSvétB 30 nagyon
be _d int a támogatás.visszafizetésének..ütemezéscről. arcelvnek végső határide 2015 .5.
derem r 31 . lehet
18 A hel önkormán tatokat a Kormán döntéséi az Áht . 64113. 2 ekerdése szerinti
kanntfeze#csi kc telezettség, ezt kávetüen - a visszafizetés végéig terjed<5 időszakra -
mindenkori iegvbanki alarmkamat terheli"

Indokolás

Az Állami Számveviiszék megállapításaival messzemenően egyetértve, a Kormány javasolja
az Országgyűlésnek a feltárt - az ŐKOTÁM konstrukciót alkalmazó közműberuházások saru
jogosulatlanul igénybevett támogatás maradéktalan vissz fizettetését .

A kommunikációban szükséges felhívni az cinkormányzatok figyelmét arra, hogy mellSzzék
az ÖKOTÁM rendszerű és a hasonló megoldást alkalmazó beruházási szerződések
megkfitését .
Itt azonban nem lehet megállni, minden kázműbezuházást meg kell vizsgaári a még rejtve
maradt jogsértések felderítése és szankcionálása érdekében .
A Magyar Államkinestár területi Igazgatóságai 200&-tál csak úgy teljesíthet az
önkormányzatok részére támogatás átutalást, ha a jegyző nyilatkozik arról, hogy a támogatás
ténylegesen a jogosult magánszemélynek kerül kifizetésre . Ezt szükség esetén helyszíni
ellenőrzéssel a MÁK Igazgatóságai utólag vizsgálják.
Mivel visszamenőleges ellenőrzésre csak az Állami Számvevőszéknek van lehetősége, az
Országgyűlés felkéri a 2006. évet megelöz6 időszak vizsgálattára .
A támogatás visszakövetelése egyes esetekben az ónkormányzat és - az akár 2 nníllíó forint
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését vállaló - lakosság fizetésképtelenségét
credményczheti, Ezért a Kormány felhatalmp7-4st kap arra, hogy az azt igénylő, rászoruló
őnlcarmányzatoknak fizetési halasztást illetőleg részletfizetést állapítson meg .

Budapest, 2005 . október 11 .
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