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A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/881 . számú
törvényjavaslathoz a Házszabály 102 .§-a (1) bekezdésében és 94 .§-ónak (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a T/881/7számon benvAitott módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 7 .§(8) bekezdését a következőképpen javaslom módosítani :

,,Az Állami Számvevőszékről szóló 1989 . évi XXXVIII. törvény 2.§-ának (5) bekezdése
alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3) bekezdés
c.) pontjában, valamint a (7) bekezdésében meghatározott visszafizetési kötelezettségekből
a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében { . . .} 478,4 millió

forint,
b) központosított előirányzat jogcímen . . .millió forint,
c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás

támogatása jogcímen egyenlegében . . .millió forint,
d) céltámogatások jogcímen . . .millió forint,
e) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása jogcímen

. . .millió forint,
f) a megyei ellátottak által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi

jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján egyenlegében . . .millió forint, valamint
g) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású

támogatásokból fel nem használt . . .millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R .
tartalmazza ."

Indokolás

Az Állami Számvevőszék Fehérgyarmat Város Önkormányzatánál a helyi önkormányzatok
2005. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának ellenőrzése során a
nevelési és oktatási intézmények maximális osztály illetve csoportlétszámának engedély
nélküli túllépése, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési engedélyben
foglaltakon túli ellátása miatt 59 .355.100.- forint jogszerűtlenül igénybevett normatív
hozzájárulás visszafizetési kötelezettséget állapított meg .

Kapcsolódó módosító javaslat
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Az ÁSZ javaslatában foglaltak törvénybe foglalása önkormányzatunkat méltánytalanul és
érdemtelenül súlyosan érintené különös tekintettel arra, hogy az ellenőrzés során semmilyen
adat nem merült fel arra nézve, hogy az önkormányzat ezeken a jogcímeken igényelt
normatív hozzájárulást részben vagy egészben nem a fent említett feladatok ellátására
fordította volna.

A nevelési és oktatási intézményekben szervezett csoportok és osztályok maximális
létszámának túllépéséhez szükséges OKÉV engedéllyel az önkormányzat rendelkezik . Arról
azonban, hogy az engedély milyen időtartamra szól sem jogszabály, sem maga az engedély
nem rendelkezik. Az utólagos értelmezést, mely szerint ezt tanévenként meg kell ismételni
méltánytalannak tartjuk .

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézménye Fehérgyarmaton és a környező
településeken, modellként az elsők között alakult, akkor még a környező települések
vonatkozásában, az 1989 . évi LXV . törvény 81 .§(1) bekezdésében foglaltak alapján
megbízásos feladatellátás alapján. A 2005 . évi költségvetésről szóló törvény kívánalmainak
megfelelő (intézményi társulás) átalakítás különböző - rajtunk kívül álló - okok miatt nem
volt zökkenőmentes. Ezek az okok elsősorban a törvény megjelenése és a végrehajtás szűkös
határidejéből eredtek . Emiatt az ellátottakra tekintettel a feladatellátás megszüntetését, vagy
akár felfüggesztését nem tartottuk elfogadhatónak .

A visszafizetési kötelezettség megállapítása - annak ellenére, hogy az igénybevett normatív
hozzájárulást a feladatellátásra, illetve az ellátottakra fordítottuk - súlyos helyzetbe hozná az
egyébként is működési forráshiánnyal küzdő önkormányzatunkat .

Budapest, 2006 . október 25 .
n-

Dr. THE ttila
FIDESZ
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