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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítván y

2009 . évi . . . törvény

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI. törvény
módosításáról

1 . §

A kőzpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(továbbiakban : Knyt .) 6 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„6.§ (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel

rendelkező azon szervezeti egysége ,
aa) amely a pályázat kiírását megelőző őt évben együttműködési megállapodást kötött vagy

tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban : párt) ,
ab) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgy ű lési,

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson ,
b) akinek a részvételbő l való kizártságának tényét a 13 . alapján a honlapon közzétették .

(2) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó ,
b) kizárt közjogi tisztségviselő ,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság ,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet ,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő , az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéz ő vagy
képviseleti szervének tagja,

a támogatásról szóló döntés meghozható .

(3) A (2) bekezdésben foglalt döntés meghozatalára testületi szerv jogosult, úgy a döntéshez a
testület valamennyi tagja több mint felének egyetért ő szavazata szükséges . A döntéshozatalban
nem vehet részt az a személy, aki egyben pályázónak, vagy a pályázó szervezet vezet ő
tisztségviselőjének, ügyintéző vagy képviseleti szerve tagjának minősül .



(4) A (2) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvén y
előírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztás a
intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek
előkészítésében, lebonyolításában a társaság nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolato s
döntésre befolyással nem rendelkezik .

(5) A (2) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény
alapján létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő , kutatási, oktatási
tevékenységet végző alapítvány."

2 . §

A Knyt.14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6 . §
(1) bekezdésében foglalt korlátozás alá . A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat :

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye ,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,

képviselőjének neve ,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képvisel őjének neve, nyilvántartásba vétel i

okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása ,
fi nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével

kapcsolatban, illetve ősszeférhetetlensége megszüntetése érdekében.”

3. §

A Knytv. 15 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„15. § (1) Ha a döntést hozó szerv vagy személy az összeférhetetlenség fennállása ellenére a
pályázatot nem zárja ki és a pályázatot támogatásban részesíti, az e döntés alapján kötött
szerződés semmis . Semmis a szerződés abban az esetben is, ha a támogatásról szóló döntés nem a
6. § (2) bekezdés szerinti többséggel került elfogadásra . A folyósított támogatást a
kedvezményezett egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső ,
az adózás rendjérő l szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mérték ű
kamattal növelten köteles visszatéríteni .

4 .

A törvény a következő 17/A. §-sal egészül ki :



„17/A. § Az e törvényben előírtak megtartását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.”

5. §

E törvény a kihirdetése napján lép hatályba .

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Mindannyiunk előtt ismert, hogy a közpénzekb ől nyújtott támogatások átláthatóságáról szól ó
2007. évi CLXXXI . törvény megalkotására milyen körülmények között került sor . A „Zuschlag-
ügy” ismeretében még érthetőnek tűnhet a jogalkotó szándéka, azonban mára kiderült, hogy a
törvény végrehajtása számos ellentmondást rejt magában, és végső soron nagyobb kárt okoz ,
mint amennyi hasznot rejt .

A törvény módosítása elkerülhetetlenné vált, hiszen olyan helyzeteket teremt, amel y
nagymértékben gátolja a pályázati rendszer életszerű és rendeltetésszer ű működését .

A jelenlegi törvény szerint egyáltalán nem adhat be pályázatot államháztartási szerv
támogatásának elnyerésére olyan szervezet, amely a pályázati eljárásban döntés előkészítőként
közreműködő vagy döntéshozó, illetve olyan szervezet, amelyben a vezet ő tisztségviselő vagy
ügyintéző , illetve a képviseleti szerv tagja egyben a döntés előkészítésében, döntéshozatalban i s
részt vesz, illetve amely szervezet politikai párttal együttműködésre lépett .

Támogatható az az ötlet, hogy ne részesülhessen a továbbiakban sem támogatásban olyan
szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben politikai párttal együttműködési
megállapodást létesített, vagy párttal közösen jelöltet állított különböző választásokon. Ezzel
ellentétesen nem támogatható azt a szabályozás, ami kizárja a támogatás biztosítását azon az
alapon, hogy a pályázó szervezet vezető tisztségviselője, képviseleti, ügyintéz ő szervezetének
tagja egyben döntés előkészítőként, netán döntéshozóként részt vesz pályázati eljárásban, ez a
szabályozás ugyanis mára bebizonyította, hogy általános tiltó megfogalmazásával magát a civi l
szerveződéseket fojtja el csirájában.

Ismert tény, hogy a civil szervezetek támogatásra szorulnak már fennmaradásukhoz is . A civi l
szervezetek támogatási kérelmeivel számos államháztartási szervezet találkozik, köztü k
leggyakrabban a civil szervezétekhez közel legközelebb álló önkormányzatok, hiszen ezen civi l
szerveződések általában az önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtanak segítséget,



például városszépítéssel, hagyományőrzéssel, önkéntes tűzoltó tevékenységgel, stb . Ismert tény
továbbá az is, hogy ezen civil szerveződések élén általában közéleti tisztséget betöltő személyek
állnak, így intézményvezetők, államháztartási szervezetek vezető i, képviselők, bizottsági tagok.

A jelenlegi jogszabály kizárja azt, hogy ezen szervezetek támogatásra való igényt nyújtsanak b e
pusztán azon az alapon, mert élükön közéleti személyiségek állnak . Mindez azt idézi elő , hogy
ezen közéleti személyiségek megszüntetik ugyan a velük szemben fennálló összeférhetetlenséget ,
ugyanakkor ezen döntésükkel gyakorlatilag a civil szervezetek is megsz űnnek, ugyanis ma,
Magyarországon nincs olyan személy, aki elvállalná ezen vezető tisztségek, pozíciók betöltését .

Az emberek fáradtak, fásultak, napjaik gondjait kiteszi a munkahely megőrzés és
családfenntartás, sem idejük, sem erejük nincs arra, hogy civil szervez ődésekben vezető
tisztségviselőként, vagy képviseleti, ügyintéző szerv tagjaként részt vegyenek . Ugyanakkor a
törvény a jelenlegi szabályozással éppen azt éri el, hogy azáltal, hogy a civil szervez ődések élérő l
visszahívja a közéleti személyiségeket (akik a pályázati eljárásban is gyakorta részt vesznek
közéleti pozíciójuk révén) a civil szerveződéseket halálra ítéli, hiszen nem lesz olyan személy ,
aki a továbbiakban felvállalná a közéleti tevékenységet . Amennyiben a városokban nem lehet a
civil szerveződéseket tovább folytatni, akkor ez hatványozottan igaz a falvakra .

A törvényi szabályozás megalkotásakor a jogalkotót a jó szándék vezette, ugyanakkor hatásaiba n
káros jelenséget indított el . Maga a jogalkotó több jogszabályban is hangsúlyozza, hogy mennyir e
számít a társadalmi ügyek intézésekor a civil kezdeményezésekre, szervez ődésekre . Ezen civil
szerveződések, ha megalakulnak, kénytelenek együttműködni az államháztartás szerveivel, pl . a
hozzájuk legközelebb álló önkormányzatokkal, hiszen fennmaradásuk a tagdíjakból ne m
fedezhető . Mivel a szerveződések vezető posztját - más nem lévén - közéleti személyek töltik be,
így a jogszabállyal elérték azt, hogy ezen civil szerveződések felszámolják önmagunkat, hiszen
nem juthatnak a fennmaradásukhoz szükséges támogatáshoz, és paradox módon a támogatás t
éppen attól az önkormányzattól nem kaphatják meg, akinek a feladatainak ellátásához nyújtanak
segítő kezet pl. városszépítéssel, helyi hagyományok ápolásával, önkéntes tűzoltóság
fenntartásával stb .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az I . §-hoz

A jelenlegi általános szabályozás helyett a javaslat értelmében a jövőben csak azon szervezetek
esetében lenne kizárt támogatás nyújtása, amelyek politikai pártokkal működtek együtt. Minden
más esetben lehetne a támogatási kérelemr ől tárgyalni, de arról csak minősített többséggel
lehetne döntést hozni, amely többség már önmagában kifejezné a döntésért való felel ősséget is .
A döntéshozatalban ugyanakkor nem vehetne részt az a személy, aki egyben a pályázó egyesület
vezetője is, ezzel tulajdonképpen biztosítva marad a törvényhozó szándéka is .



A törvény eredeti 6 . § (3) bekezdése a Nemzeti Civil Alapprogram részére megengedte, hogy
elbíráljon olyan pályázatot, amely esetében az eredeti törvényszöveg 6 . § (1) bekezdés e) pontj a
szerinti kizáró ok állt fenn, ezt a kivételt azonban csak az NCA-nak tette lehetővé .

Módosításunk értelmében azonban az eredeti 6 . § (1) bekezdésének e) pontja szerinti körülmén y
sem lenne többé az elbírálásban kizáró ok, így indokolatlan az NCA-t külön kivételkén t
nevesíteni, ha mindenkire megengedő szabályozást alkotunk .

Á 2. §-hoz

A módosítás technikai jellegű , az 1 . §-ban foglalt tartalmi változtatásokat vezeti keresztül a
törvényjavaslaton .

A 3. §-hoz

Amennyiben a pályázati kérelem elbírálására jogosult szerv nem min ősített többséggel hozta meg
a 6. § (2) bekezdésében foglalt döntését - a korábbi semmisségi ok mellett - az e döntés alapján
kötött szerződés semmis .

Á 4. §-hoz

Az Országgyűlés az Állami Számvevőszék útján ellenőrizhetné a támogatások lebonyolítását,
szabályszerűségét .

Budapest, 2009. április 3 .

Bebes`stván
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség



ORSZÁGGYŰLÉSIKÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 85 .§-a alapján „a
közpénzekbő l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
módosításáról” a kővetkező javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2009 . április 3 .

Be . es István
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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