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Zárószavazás előtti módosító iavaslat

A Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján az „a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséró7 szóló törvény végrehajtásáról" szóló T/881 . számú törvényjavaslathoz a
kővetkező

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztem elő:

A törvényjavaslat Első része az alábbi új 15 . §-sal, és az azt megelőző címmel egészül ki,
egyben a §-ok számozása értelemszerűen változik :

„A Magvar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehaitásával kapcsolatos
megállapítások

15 . Az Országgyűlés megállapítia, hogy

(1) a 2005. évi költségvetés végrehajtása, a kiadások és bevételek elszámolása közben
számos trükközés történt amely súlyosan sérti az államháztartás átláthatóságát, az
elszámolások hitelességét és nyomon követhetőségét .

(2) a központi költségvetés meghatározó bevételi előirányzatai fölül, míg egyes jelentős
súlyú kiadási előirányzatai alultervezettek voltak .

(3) a központi költségvetés 2005. évi hiányának alakulását döntően a kincstári
vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos, a BudapestAirportRt. vagyonkezelői
fogának és ehhez kapcsolódó egyes ingóságok értékesítéséből származó 400,1 Mrd Ft
összegű rendkívüli, a költségvetésben nem tervezett bevétel határozta meg . A
privatizációból származó bevételt nem adósságcsökkentésre, hanem folyó költségvetési
kiadásokra fordították .

(4) a Budapest Airport Rt. privatizációfához kapcsolódó vagyonelemeken felül
ingatlanokat is értékesítettek, amelyekből összesen 851,9 M Ft folyt be a központi
költségvetésbe. A 851,9 M Ft-ért értékesített ingatlanok körében egy olyan ingatlan
sem található, amelyet a KVl a tervezési időszakban a Pénzügyminisztériumnak eladni
javasolt, illetve a KVl értékesítési terveiben szerepelt volna . Kincstári vagyonként sem
nyilvántartási értékükben, sem pontos megnevezésükben nem beazonosíthatóak."



Indokolás

A zárszámadás alkotmányos jelentőségét a kormány parlamenti ellenőrzésében betöltött
kiemelkedő szerepe adja. Annak érdekében, hogy a törvényjavaslat az ebből fakadó
alkotmányos követelményeknek megfeleljen, az államháztartás gazdálkodását átlátható és
ellenőrizhető módon kell bemutatnia. Ezért a 2005. évi költségvetés zárszámadását az
Országgyűlésnek olyan megállapításokkal kell kiegészítenie, amelyek felhívják a figyelmet a
végrehajtással kapcsolatos súlyos hiányosságokra, és a felelőtlen gazdálkodás legfontosabb
összefüggéseire, ezáltal összhangba kerülne az Alkotmánnyal és az államháztartásról szóló
törvénnyel .

Budapest, 2006 . november 13 .

Tállai András
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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