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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgy (ilés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

.A. HA7SZabáIy 34_ § (1) bekezdése és a 87 § alapján benyújtom az 1998-2006 kiízüld
költségvetési éveket érinti en, az Országgyűlés, a Miniszterelnöki Rivatal és a
minisatériumok hatásköréhen hozott döntéssel, államháztartáson kívüli
szervezetek részőre ti5rtént ingyenes vagyoni juttatásokkal kapcsolatos eljárások
szabályszerűségének kivizsgálására parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról
szóló orszaggyűlcsi határozati javaslatot

Budapest, 2007 . Június 27.

Tisztelettel :

!románys,ai) -: 4 (~

Magyar Szocialista Párt Képviselőcsoportja
Frakcióvezető helyettes
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A kültségvetés' támogatásoktekiu-tetében :

Magyar Szocialista Párt K6pviselócsoportja

Az Országgyűlés !'2007. ( ) OGY számú határozata
az X9982006 kőzőtti költségvetési éveket érintően, az Országgyűlés, a. Miniszterelnöki
Hívatat és a minisztériumok hatáskörében hozott dSntéssel, államháztartáson Wv61í
szervezetek részére történt ingyenes vagyoni juttatásokkal kapcsolatos eljárások
szabályszerűségének Kivizsgálására parlamenti vizsgáIöbizottság felátlftásáról

A közélet tisztasága iránti fokozott igény szükségessé teszi a jelenlegi és a korábbi
kormányzati ciklusokban történt ingyenes vagyonjuttatások {ingatlanok, költségvetési
tanfogatás) körülményeinek vizsgálatát, az esetleges szabálytalanságok,
szabályozatlanságok, a jogi, illetőleg politikai felelősség feltárását, mely vagyonjuttatásokat
olyan államháztartások kívüli szervezetek részére biztosították, amelyek nem szerepelnek
őrizetten, vagy ~- zefoglalé néven az, éves k rltségvetéssi torvényben.

i. Az Országgyűlés vizsgálóbizottságot hoz létre az 199$-2406 közötti költségvetési
éveket éríntóen, az országgyűlés, a Miniszterelnc ki Hívatat és a minisztériumok
hatáskóréban hozott de ntéssel, államháztartáson kivdli szervezetek részére történt
ingyenes vagyoni justtatásokkal (beleértve a felsorolt szervezetek fejezeti kezelésű
előiranyzataí terhére nyújtott költségvetési tárnagátasakat és az állami tulajdonú
ingatlanok tulajdonba adását ís) kapcsolatos eljárások szabályszerűségének
kivi zsgfílására.

II.

	

A vizsgálóbizottság feladata a kóvetkezá kérdések megválaszolása :

Képviselői önállá indítvány!

1 . A vizsgálat tárgyához kapcsolódó költségvetési akóirányzatok felhasználása
mennyiben tü xr zte a költségvetési törvényekben, költségvetési fejezeti szabályzatokban
meghatározott célokat?

2. Hogyan alakult a pályázati és egyedi támogatások aránya? Ki döntött cnől, és milyen
indokok alapján?

3. Hogyan mííkUött a pályázati és az egyéni támogatások esetében a di ntés-előkészítés,
a dantéshozás? Milyen szinten, milyen szabályozás alapján, kik döntöttek a
támogatásokrÓI?

4. Milyen mértékben volt biztosított a döntés-előkészítés folyamatában a támogatást
kérők információs igényének kielégítése?
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5 . Milyen mértékben vonták be az érintetteket a döntéshozatalba? Milyen mértékben volt
biztosított a felhasználás során a nyilvánosság, átláthatóság ; ?

6. Milyen mértékben volt lehetőség a dc3ntésf folyamat során a kérelmezők számára a
hibajavításra (hiánypótlásra)?

7. Az egyes fejezetek az érintett cIftányzatok felhasználásához milyen szervezeti-
intézrn nyi hátteret hoztak létre, az hogyan müki dött intézményrendszer mennyiben
felelt meg az elozctes elvárasoknak?

8. Milyen rnértékü, arányú és jellegű volt a felhasználás során a Kedvezményezettek
elleni rzése? Melyek voltak az ellenőrzések tipikus megállapításai, milyen lépések
történtek szerzfsdésszegés esetén a szerződésekben, jogszabályokban meghatározott
szankciók érvényesítésére?

Azín2venesinatkrnatadásvonatkozásában:

1 . Hogyan alakult kí a vagyonjuttatás jogi környezete, milyen mértékű volt a
nyilvánosság szerepe az eljárások eMészftésében és bonyolításában?

2 . Mennyiben volt biztosított a döntések elíikészítése során a szakszerűség?

3 . A elöntések alapján bírtért vagyonjuttatások esetében tőrtért-e utólagos vizsgálat ártál,
hogy a kedvezményezettek a célnak megfelelően használják-e a résziilcm juttatott
vagyont? Ha volt ellencines, milyen eredménnyel és kbvetIc=mányckkel zárult?

111 . A vizsgálvbizc3ttság a jogszabályok és a Há{szabály c16frásairia figyelemmel maga
batározza mzg eljárási rendjét és vizsgálati mó&zereát .

YV . A vizsgálóbizottság tevékenységvcről jelentést készít, amelynek tartalmaznia kell :
a. a bizottság feladatát;
b. a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket ;
C. a bízettságténybeli és jogi megállapításait ;
d. annak bemutatását, hogy megállapításait müycn bizonyítékokra alapította;
e. aa vizsgálat által érintett szerv vagy személy észrevételeit a lefolytatott

vizsgálat módszereire és megállapításaira vonatkozóan;
E. javaslatot a szükséges intézkedésekre .

V.

	

A vizsgálóbizottság 8 fóböl áIL A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek
ajfiniást az alábbiak szerint :

MSZP: 3
SZDSZ 1
Fidesz-Magyar polgári Párt 2
KDNP 1
MDF
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VI. A bizottság elnökének, alelnökének és tagfiainak megválasztáséra a
képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő
javaslatot az Országgyütésnek, amelyrgf az vita nélkül határoz . A bizottság
elnt kéne a kormánypárti, alelnákére az ellenzéki képviselőcsoportok a bizottsági
tagságra jelöltek közül terjesztenek elő javaslatot,

VII . A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat H . pontját érintő
vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges íntézkedésckre vonatkozé
javaslattételre . A bizottság a munkája során - figyelemmel az Alkotmánybíróság
50/2003 . (X.l . S.) AB határozatára -- a feladatával összefüggésben
meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. Az Alkotmánybíróság ugyanezen
határozatában foglaltak figyelembevételével a kért adatokat mindér kőteles a
bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg koteles a bizottság elint megjelenni .

A bizottság megbízatása nem terjed ki az igazságszolgáltatás bármely
nyomozati, vademelési, valamint bírc+sági - szakában lévő ügyre.

VIII. A blzotatság feladat~ ellátásához szakértőket vehet igénylati . Működésének
költségeit az Országgyűlés fedezi költségvetéséből .

IX. A bizottság megbízatása feladatágak elvégzéséig, de legfeljebb a megalakulástól
számított 90 napig tart .

índoko1ás

Fontos társadalmi érdek f-zz dik a közvagyon ellenőrzi tt felhasználásához, ezért
elkerülhetetlen az er~eX kapcsolatban felmerült, a sajtó útján nyilvánosságot kapott esetek,
ügyek megnyugtató tisztázása. A vizsgálat akkor lehet hatékony, ha nincs tekintettel a napi
politikai érdekekre, ezért szükséges, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság a jelenlegi és az
előző kormányzati ciklusokra is kiterjedően vizsgálódjon, majd munkája eredményét az
Országgyűlés és a közvélemény elé tárja.

3

'07 06/27 14 :50

	

Tg/Rg NO . 4341

	

P04

00041004


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

