
at a

t,< (6G-S'

2008 OKT 2 8.

~i5iT9iTiflwuuili5inü'i0 J1

	

=Flwu éiu~~i nmnu n
J
l
J!~11riLJ1~_,_e n~rrr1~r—rr+.rrrrirfr~r—r~r~r~

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz – Magyar Polgári Szövetsé g

Képviselőcsoportja

Írásbeli kérdés
Dr. Szili Katalin

az Országgyű lés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Asszony !

„Megmenekül-e a 192 önkormányzat a cs ődtől?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli
kérdést kívánok benyújtani Veres János pénzügyminiszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Alkotmánybíróság 2008 . ápr. 15-én kelt 4/B/2006. AB határozatában foglalt állást „jogszabály

alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok, valamint alkotmányjogi

panaszok ügyében . . .” .

Az Állami Számvevőszék 2005-ben, egyes közműfejlesztési beruházást végz ő helyi

önkormányzatoknál, a 2004. évben igénybe vett támogatásokra nézve vizsgálatot folytatott le .

Jelentésében az úgynevezett „ÖKOTÁM 2000” beruházási rendszert és az ahhoz hasonl ó

finanszírozási megoldást alkalmazó önkormányzatok felelősségének megállapítására került sor, a

jelentés (0538 sz. ) szerint jogtalanul visszaigényelt közműfejlesztési támogatások tekintetében .

Az ÁSZ a következ ő évben (2006) további vizsgálatot folytatott, amelynek eredményét a 0639 . sz .

jelentésben foglalta össze . Mindkét jelentés a helyi közműfejlesztési beruházásokkal összefügg ő , az

államháztartásból származó támogatások felhasználásának szabályszerűségét vizsgálta .

A pénzügyminiszter számára tett javaslatban szerepelt az ÁSZ által kimutatott összegű jogtalanul

igénybe vett közműfejlesztési támogatások visszavonása és a későbbi jogosulatlan támogatások



megakadályozása. Az Állami Számvevőszék értelemszerűen a kormányra bízta a „visszavonás” és a

„rendezés” jogi eszközeinek mikéntjét . Az Országgyűlés az ÁSZ szerint jogtalanul igényelt vagy

igénybe vett támogatások visszavonása, illetve rendezése esetében két zárszámadási törvényben é s

minisztériumi rendeletekben próbált megoldást találni . A 2006. évi XCIX. törvény 7.* (18)

bekezdése értelmében 3 .112.000.000 forint összegű támogatás jogtalan behajtására történt kísérlet .

Valamely szerződés polgári jog szerinti érvénytelenségének megállapítására – gondolok itt az

önkormányzatok által kötött, a kormány által is kifogásolt szerződésekre - csak a hatáskörrel és

illetékességgel rendelkező független bíróságok jogosultak .

Az alkotmányos jogaikban megsértett önkormányzatok nevében is kérdezem miniszer urat : miért

jár el a kormány alkotmányellenesen több milliárd forintról szóló kérdésekben és sodor 19 2

önkormányzatot a tönk szélére? Milyen megoldást javasol miniszter úr a kialakult helyzetben?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2008/ október 28/

	

Tisztelettel :

Tállai András
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