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A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiróZ szóló,
T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően - beterjesztett T156011132 számú módosító javaslathoz
kapcsolódóan

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztek elő.

1 . A törvényjavaslat 2 §-a (3) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

(3) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó támogatások esetén a 16 . számú mellékletben az
arra az évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig vállalható tárgyévi és éven
túli kötelezettség . A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság egyetértésével a 2005 . és 2006 . évre
meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig is vállalható éven túli kötelezettség .
Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegénél kisebb
összegre történik kötelezettségvállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel növelt
kötelezettségvállalási keret-előirányzat terhére történhet tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás.
Kötelezettségvállalásra az érintett Operatív Program Irányító Hatósága egyetértésével kerülhet sor .

Indokolás

A módosító javaslat - korlátozásokkal - lehetővé teszi az éven túli kötelezettségvállalást a 2005 . és 2006 .
évi kötelezettségvállalási keret-előirányzatok erejéig is . Nagy, több év alatt megvalósuló projekteket
támogató intézkedések illetve prioritások esetében csak így lehetséges, hogy a források - az Európai
Tanács 1260/1999. számú rendelete 31 .2 cikkének (ún. n+2 szabály) megfelelően - időben felhasználásra
kerüljenek. A források felhasználását az n+2 . év végéig be kell fejezni, de - a módosítás értelmében - az
n. év előtt el lehet kezdeni .
A kötelezettségvállalás (a támogatási döntés jóváhagyása) a projekt kiválasztási folyamat felügyeletét
jelenti. Az Európai Tanács 1260/1999 . számú rendelete értelmében az OP Irányító Hatóságok a felelősek
a programok megvalósításáért, így a projektek kiválasztásáért is . A javaslat biztosítja, hogy az OP Irányító
Hatóságok felelősséggel lássák el feladatukat .
Továbbá, a módosító javaslat biztosítja a programok illetve projektek gyorsabb, gördülékenyebb
lebonyolítását .
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