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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztem el í :

A törvényjavaslat 7 . § (18)-(20) bekezdéseinek elhagyását javaslom:

(„(18) Az Országgyűlés megállapítsa, hogy az önkormányzati út- és szennyvízcsatorna
beruházásokhoz 2002-2005. években az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján
jogtalanul igénybevett közműfejlesztési támogatás miatt az önkormányzatokat 3 .112,0
millió forint visszafizetési kötelezettség terheli .

(19) A 2002. május 22-ét követően megállapított, lakás-takarékpénztári megtakarításból
megfizetett közműfejlesztési hozzájárulások után a Kincstár csak abban az esetben
folyósíthat közműfejlesztési támogatást, ha az önkormányzat jegyzője és az érintett
magánszemély - a 2005. évi CXVIII . törvény 7 . § (18) bekezdése szerintieken túl -
nyilatkozik arról, hogy a támogatás alapja a magánszemély által a lakás-
takarékpénztári számlára elhelyezett saját megtakarítása . A közműfejlesztési támogatás
az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére szolgáló lakás-takarékpénztári szerződés
lejártát követően igényelhető, és a támogatás alapja nem haladhatja meg a megállapított
és írásban közölt közműfejlesztési hozzájárulás összegét .

(20) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (17) bekezdésben szereplő közműfejlesztési
támogatás visszafizetésének ütemezéséről - az érintett önkormányzat kérése alapján -
külön rendelkezzen. Az önkormányzatok ezirányú igényüket a PM-ÖTM R . kihirdetését
követő 30 napon belül az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek jelezhetik . A
Kormány az önkormányzatok pénzügyi helyzetét figyelembe véve - az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter, valamint a pénzügyminiszter előterjesztése alapján - az
igénybejelentések batáridejét követő 30 napon belül dönt a támogatás visszafizetésének
ütemezéséről, amelynek végső határideje 2015. december 31 . lehet."]
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Zárószavazás előtti módosító iavaslat



Indokolás

Az érintett rendelkezések nincsenek összhangban a törvényjavaslat további rendelkezéseivel,
a koherencia-zavar megszüntetése érdekében szükséges a kifogásolt bekezdések elhagyása .

Budapest, 2006 . november 13 .

Tállai András
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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