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Tisztelt Elnök Asszony!

K/8536 .

írásbeli kérdés

„Csak szórjuk számtalan?" címmel a Házszabály 91. §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési miniszterhez. A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény, továbbá az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998 . (XII. 30.) Korm. rendelet pontosan szabályozzák az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtását és a támogatási szerződések megkötését .

Mint Ön is bizonyára tudja, lényegi különbség a két konstrukció között, hogy míg az
előirányzat átcsoportosítás esetében a kormányzati feladat ellátásáért való felelősség az átadó
költségvetési szervet terheli, addig a támogatási szerződés esetében a támogató szerv
biztosítja a szükséges forrásokat, azonban azt a feladat végrehajt ása során felelősség már nem
terheli .

A költségvetési szervek egymás közötti pénzmozgása 2003 . január 1-jétől előirányzat
átcsoportosítással történhet. A fent hivatkozott kormányrendelet 46. § (1) bekezdés d) pontja
szerint költségvetési előirányzat-átcsoportosításnak minősül a fejezeti kezelésű
előirányzatként jóváhagyott ágazati és fejezeti célú pénzeszköz azonos jogcímen, fejezeten
belül, más fejezetnél történő felhasználása .

A fent hivatkozott jogszabály 49 . § (3) bekezdése ugyanezt a szabályt indirekt módon
határozza meg: a fej ezeti kezelésű előirányzatok terhére a fej ezet felügyeletét ellátó szerv j ogi
és természetes személyek javára történő kifizetéseket közvetlenül, előirányzat-módosítás
nélkül teljesíthet - a központi költségvetési szervek esetét kivéve .

A támogatási szerződés, mint konstrukció elsősorban arra szolgál, hogy pályázatok
nyerteseivel (akik nem költségvetési szervek, hanem egyebek mellett alapítványok, közhasznú
társaságok) a pályázat kiírója szerződjön . A támogatási szerződés tehát egy pályázat
végeredményeként jön létre a két fél között .



Tisztelt Miniszter Úr!

Az IHM milyen jogállású szervezetekkel (alapítványok, közalapítványok stb .) kötött
támogatási szerződést megalakulása óta? Kérem válaszában azt kategóriánkénti bontásban
mutassa be! Kötött-e az IHM támogatási szerződést költségvetési intézményekkel? Kötött-e
támogatási szerződést minisztériumokkal? Ha igen, melyekkel és milyen összegben?

Várom válaszát!

Budapest, 2003 . február 3.

Rogán Antal
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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