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Érkezett: 2007 AKT 0 2.
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az „a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetéséró7 szóló törvény végrehajtásáról” szóló T/3578 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslato t
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 Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolato s
megállapításo k

15.	 Az Országgyűlés megállapítja, hogy

(1) a Kormány nem követelte meg a kormányzati struktúraváltozásokkal összefügg ő
feladatok szabályszerű végrehajtását, a személyi feltételek biztosítását és elmulasztotta az
érintett tárcák vezető inek beszámoltatását ezek végrehajtásáról .

(2) a Kormány elmulasztotta beszámoltatni az egészségügyi minisztert az egészségügyi
intézmények	 finanszírozásának,	 a	 teljesítményvolumen	 korlát	 alkalmazásának
tapasztalatairól,	 az	 egészségügyi kapacitások	 alakulásáról,	 a	 struktúra átalakítás
végrehajtásáról .

(3) a Kormány nem tekintette át az elkülönített állami pénzalapok m űködtetésének
általános gyakorlatát, különös tekintettel az el őirányzat-maradványok felhasználására és a z
alapok cél- és eszközrendszere összhangjának megteremtésére .

(4) szükséges az Áht . 26 .	 (4) bekezdésében foglaltak módosítása úgy, hogy valamennyi ,
az általános tartalékból nyújtott támogatás a felhasználást követ ő 60 napon belüli



elszámolási és – az igényelt célra fel nem használt része tekintetében, illetve nem a z
igényelt célra történő felhasználás esetén – egyidejű visszatérítési kötelezettséggel kerüljön
a fejezetekhez átcsoportosításra.

(5) indokolt lenne a központi költségvetés céltartalékának felhasználásával kapcsolato s
/Költségvetési tv. 4. § (1) bekezdésbj és c) pontjai/ KEHI ellenőrzések kiterjesztés i
lehetőségeinek vizsgálata .

(6) a Kormánynak gondoskodnia kell a Budapest 4-es metró beruházásával kapcsolato s
szakmai és pénzügyi kontrolljának kiépítéséről,	 figyelemmel az EU-források–
meghatározó mértékű – várható igénybevételére .

(7) a Kormánynak intézkednie kell a megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók	 akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltató k
ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005 . (IX. 2 .) Korm. rendelet kiegészítéséről úgy,
hogy az APEH értesítse a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt a lejárt esedékesség ű, az
adatszolgáltatást megelőző hónap utolsó napján fennálló adótartozásról .

(8) a Kormány nem biztosította, hogy a települési önkormányzatok szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújítására szolgáló támogatás kiutalásának id őtartama
lerövidüljön. A szabályozás egyértelműbbé tétele érdekében a Kormánynak meg kel l
határoznia a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programo k
előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szól ó
12/2007. _II. 6.) Korm. rendelet mellékletében az egységes pályázati és elszámolási
űrlapokat, és elő kell írni a nem támogatott műszaki tartalomba tartozó felújítási munkák
költségeinek elkülönített kezelését ."

Indokolá s

A 2006. évi költségvetés zárszámadását az Országgyűlésnek – figyelemmel az Allam i
Számvevőszék véleményére – olyan megállapításokkal kell kiegészítenie, amelyek felhívják a
figyelmet a végrehajtással kapcsolatos súlyos hiányosságokra, és az elmulasztott kormányzat i
intézkedésekre .

Budapest, 2007. október 1 .
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