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ELNŐKE

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Or=Aggyúl+ s elnökének

9el_vber

@f, p diés Hivatala

E~, 2004 MAJ 1 1

Tisztelt Elnők Asszony?

A Há7szabáiy 94. § (1), 102 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Állami
Szárnvevósz l szóló 1989. évi XXXVIII. torvény ml()dosításáról s761á T/9133 .
számú tc rvényjavaslathoz a kc5"vetkező

Bizottsági módosító javaslat

terjesztjük elei :

A törvényjavaslat 8 . §-a a következőképpen egészül ki :

A{ Ászty. a k wc&ező 13/A . §-sal egészül ki :

„13/A. § (1) Az Állami Számvevőszék (titkára az Állami Számvevőszék elncikueck
irányítása alatt, a jogszabályolmak és a s7, .akmai kővetelménycknek mcgfolclÚen vezeti
az Állami Számvevőszék hivatalii szervezetét .
(2) Az elnök és az alelnöktik egyidejű akadályoztatása esetén a fontkár [kcpviscll aZ

Állami Számvevőszéket,l a főigazgatók [bcvonásávalj véleményének kikérésével,
jogosult és kőteles megtenni mindazt, ami az Állami Számvevőszék törvényi
kőtelezettségei

	

teljesítéséhez,

	

műkMéséliez

	

halaszthatatlanul	%Züksé es

[elengedhetetlen] .
(3) A Stitk'u- (2) beke7.dctsben rnefhatározott íhelyettesítési] jogkorc nem terjed ki a
13 . § a-b) pontjaiban mcghatzwrozott hatáskörök gyakorlására . A főtitkár nem jogosult
továbbá. - az összeférhetetlenscg megállapí t.4sát [12. § (6) beken-désj kivéve - a
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vezeték tekintetében a kinevezési és felmentcsi jogkör gyakorlására, n~tezicszthcti
az U

	

lés ele az Á.li . L i Szá vcvo é eve e le c, * rzé i te t é a

	

lla u.1

Számvevőszék, eves jeie4tését, valamint nem (vehet részi] helvettesitlxeti azÁllami
S7.áMVCYÓSZ~kelnü' az Országgyí léS jplenárlsj ülésén.
1(4) A főtitkár a kőzfgazgatási államtitkárt megillető íllctményre és juttatásokra
jogosult. I]

INDOKOLÁS

A Tótitkárt az Ászty . új 131A.. §-a alapján mcgillet8 jogkörnek az . alkotmányi
rendelkezésekhez való közelítése céljából kerülne sor az említett szakasz (2)
bekezdésének módosítáisára, annely eredményeképpen a főtitkárt e jogkár csak az
elnök és az alelnbkólc egyidcjú akadáiyoztatasa esetében és igen szűk körben,
nevezetesen a halaszthatatlanisi szükséges esetekben íüetné meg, a főigazgatók
véiem,ényének kikérése után . Ez a módosítás biztosítja, hogy a #Sutkar jogkörének
gyakorlására csak abban az esetben kerülhessen sor, ha olyan jehegü intézkedés

megtétele szükséges, amely nem halasztható el az elnök, illetve az alelnükOk
akadályoztatásának megszOnéséig.
AA jogkor tisztánn technikai jellegének érzékeltetése céljából kc~c ki az általános
jellegű „helyettesítési" jogkörre utalás az Ászty. 13/A. §-ának (3) bekezdésből .

t a . ~ez~_a=fő

	

ha r,A az Állami Sz<irnvevószé
opera'hvrnuködését halaszthatatlan

esetekn
biztosftsa, indökolt, hogy a főtitkár

jogkörét szű - tó 13/A. § (3) bel c7Aése bizonyos tovt bbí - az. Állami Számvevőszék és
az Qrs7Aggyűlés kapcsolatában kiemelkedő jelentőségű - elemekkel egészúljön ki .
Nem indokolt a (titkár részvételének kizárása az Ors?.ággyülés filéséről, hiszen az
Orazággyúlvs úléseí nyilvánosak. Ehelyett azt ke11 kizárni, hogy a főtitkár az
Ors7-ág ,yál+és ülésén helyettesíthesse az Állami Száiuvevőszck elnökét .

Budapest, 2004. május 10.

'ánai Andcás
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