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A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, T/3578 . számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 . § (1), 102 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
— a bizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő .

1 . A törvényjavaslat 29 . §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Az Országgyűlés engedélyezi Doboz Nagyközség Önkormányzatnak, hogy a 2005. év
augusztus 15-23 . között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről szóló
181/2005 . (IX.9.) Korm. rendelet alapjánklott támogatás'alanul igénybe vett 61 989 000
forintos részét 2015-ig, évente egyenl ő részletekben fizesse vissza, a következ ők szerint :

a) az önkormányzat e törvény kihírdetését követő 10 napon belül köteles a Magyar
Allamkincstár felé adatot szolgáltatni a jogtalanul igénybe vett támogatás összegér ől ;

b) a Magyar Allamkincstár minden év december 5-éig értesíti az önkormányzatot az esedéke s
fizetési kötelezettségrő l ;

c) az önkormányzatnak az éves részletet adott év december 15-éig kell megfizetnie, az els ő
részlet megfizetésének határideje 2007 . december 15. ;

d) amennyiben a fizetési kötelezettségének az önkormányzat határid őben nem tesz eleget,a
Magyar Államkincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján azonnali beszedés i
megbízást nyújt be ellene .”

Indokolá s

Doboz települést jelentősen sújtotta a 2005 . augusztusi rendkívül csapadékos időjárás, több
lakóházat ért közvetlen kár . Az önkormányzat a Kormány által biztosított központi
költségvetési támogatásból mintegy 150 millió forintot igényelt a magánszemélye k
tulajdonában esett károk helyreállításához .



A támogatás elszámolása során ugyanakkor kiderült, hogy az önkormányzat nem a
vonatkozó kormányrendelet szabályai alapján osztotta el annak egy részét, 61,9 milli ó
forintot. Ennek megfelelően, bár a kormányzati szándék megvalósult, és az összes károsul t
magánszemély lakhatása rendez ődött, az önkormányzatnak a nem jogszabályszerűen
kifizetett támogatásokat vissza kell fizetnie a központi költségvetés felé .

Az önkormányzat az egyösszegű visszafizetésnek csak úgy tudna eleget tenni, ha a
lakosoktól azonnal „visszavenné” a támogatásokat, ami nem lehet cél, és jogi lehet őség
sincs rá. Annak érdekében, hogy a lakosokat ne érje hátrány, javasolom, hogy az
Országgyűlés engedélyezze a jogtalanul igénybe vett támogatás részletekben történő
visszafizetését az önkormányzat számára .

Ezzel a megoldással a központi költségvetést sem éri hátrány, hiszen az önkormányza t
végső soron – bár hosszabb idő alatt - visszafizeti az összeget.

Budapest, 2007 . október 24 .
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