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A Házszabály 94.* (1) bekezdése és 102 .§ (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4009 . számú
törvényjavaslathoz az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő .

1. A törvényjavaslat 2. §-ának (21) bekezdésének a elhagyását javasolom és ezzel egyidej űleg
a jelenlegi (22)-(37) bekezdéseinek számozás (21)-(36) bekezdésekre változik :

[(21) Az Áht . 64/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A helyi önkormányzatok központi költségvetésb ől származó, a Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetben szerepl ő
támogatásai, hozzájárulásai év végi elszámolásai szabályszer űségét a kincstár a vizsgált
időszak utolsó évét követő év végéig felülvizsgálja. A tárgyévet követő év december 31-
éig megkezdett felülvizsgálat a következő évre áthúzódhat, feltéve, hogy ezen időpontig a
kincstár a (2) bekezdésben szereplő felhívást már kibocsátotta. Több évre kiterjedő
támogatás esetében a lezárást követő éves elszámolás keretében a felülvizsgálat a telje s
támogatási időszakra irányul.”]

2. A törvényjavaslat 2. §-ának (22) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(22) Az Áht. a következő 64/F. §-sal egészül ki :

„64/F. § (1) Helyszíni vizsgálatot tart a kincstár a 64/A . § (2) bekezdése és a 64/D . § (5)
bekezdése szerinti felülvizsgálatoknál abban az esetben, ha az önkormányzat adatszolgáltatás a
szerinti együttes összeg, valamint a kincstár álláspontja szerinti együttes összeg közötti eltéré s
meghaladja a 2 %-ot, de legalább az 1 millió Ft-ot .
(2) Helyszíni vizsgálat cél-, illetve témavizsgálatként elrendelhető az állami támogatások és
hozzájárulások jogcímeire, az önkormányzatok meghatározott körére vonatkozóan is .



(3) A 64/D. § (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat szervezése során biztosítani kell, hog y
legalább 4 évenként, 	 ezen időszak egészére valamennyi önkormányzatnál kerüljön sor [– az
előző kincstári ellenőrzéssel érintett utolsó évet követő időszakra vonatkozóan –]
helyszíni ellenőrzésre. Azon önkormányzatoknál, ahol a személyi jövedelemadó, normatív
hozzájárulások és támogatások teljesítésének összege a felülvizsgálandó évet megel őző
mindkét évben meghaladta a 400 millió forintot, évente kell az állami támogatások é s
hozzájárulások jogcímei legalább 50 %-ának jogosultsági feltételei teljesítésének
szabályszerűségét helyszínen felülvizsgálni .
(4) A helyszíni vizsgálat kiterjed az állami támogatások és hozzájárulások igénybevétel e
alapját bizonyító dokumentumok költségvetési szerveknél történő teljeskörű ellenőrzésére is ."

Indokolá s

1 .-2. A négy évenkénti helyszíni felülvizsgálat mellett indokolt megtartani az év vég i
elszámolások felülvizsgálatát is .
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