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az Országgy ű lés Elnöke részére

Helybe n
Tisztelt Elnök Úr !

„Költségvetési szervek alapító okiratának felülvizsgálatával kapcsolatos problémák

II.” címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr . Oszkó
Péter miniszter úrhoz .

Kérdésemre válaszát írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A költségvetési szervek alapító okiratának felülvizsgálata kapcsán felvetett problémákr a
adott válaszával kapcsolatban, válasza több tévedést tartalmazott, ezekre hívnám fel a
figyelmét, és várom válaszát .

Korábbi válaszlevelében foglaltakkal ellentétben a költségvetési szervek közfeladat ellátás a
jövőbeni módjára vonatkozó kötelező felülvizsgálatához nem állt rendelkezésre minde n
szükséges jogszabály, addig az id őpontig, amíg a képviselőtestületeknek errő l döntenie
kellett . E tekintetben a helyzet egyébként változatlan, hiszen a végrehajtási rendeletek eg y
része a mai napig is hiányzik .
A szabályozás hiányosságainak köszönhet ően fordulhattak elő a levelem további részébe n
részletezett problémák is .
Válaszában említettel ellentétben nem negatív információ, hanem tény, hogy a megelőző
előkészítés során a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve telefonon keresztü l
nem adott tájékoztatást .
Tény az is, hogy a Kincstárhoz 2009 . május elején eljuttatott írásbeli kérdésekre, 2009 .
június elején — mintegy harminc nappal kés őbb, a jogszabályi határidő lejárta után - jött
válasz .
Az alapító okiratokhoz segítségképpen kiadott pénzügyminisztériumi, államkincstár i
állásfoglalások, „Kérdések, és válaszok” cím ű az országos belső hálózaton eljutatott
információk hiányosak, egymásnak ellentmondóak (pld . : iskolai tantermek bérbeadása) ,
nem adtak egyértelmű válaszokat a kérdésekre (pld . : polgármesteri hivatal esetében :
illetékesség; alapellátás, kórház esetében : működési kör pontos meghatározása ; valamin t
az adószám feltüntetésének szükségessége) .
Az alapító okiratok kincstárhoz való beküldésével kapcsolatban, több ízben is olya n
információt adtak, hogy az okiratokon és a testületi döntéseken kívül mást nem kell csatolni ,
és az adatlapokat egyáltalán nem kell felterjeszteni .



2

Ehhez képest az alapító okiratokhoz kés őbb mégis mellékelni kellett az adatlapokat, bár a z
Ön által is elfogadottak szerint ezek a benyújtáskor nem álltak rendelkezésre, tehát
értelemszerűen a Kincstár ügyintéző i sem adhattak ezzel kapcsolatban ponto s
tájékoztatást . Megjegyzem, hogy az adatlapokon kívül további okiratokat is be kellett
nyújtani .

A Kincstár ügyintéző i sem rendelkeztek kellő információval, számukra sem biztosította a
jogalkotó az „egységes és eredményes végrehajtás lehetőségét . ”

Tisztelt Miniszter Úr !

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy az általam leírt tények ellenére is úgy gondolja, hogy a
státusztörvény által meghatározott kötelezettségek zökken őmentes végrehajtása
érdekében önök mindent megtettek. Ezzel szemben ügyiratokkal igazolhatóan a hiányzó
végrehajtási rendeletek miatt elégtelen információk, sokszor téves és egymásna k
ellentmondó tájékoztatások alapján kellett a munkát elvégezni, amely indokolatlanu l
többletmunkát okozott .

Válaszában említett újfajta gondolkodással, a régi attitűdök, és az alkalmazott módszerek
megújításával egyetértek . Véleményem szerint ezt els ődlegesen önöknek kellen e
alkalmazni, illetve a régi jól bevált gyakorlatot nem elfelejteni, ami azt jelentené, hogy az
egyes jogszabályok végrehajtási rendeletei határid őre elkészülnek, és a jogalkalmazó k
részére rendelkezésre állnak a pontos, naprakész információk, annak érdekében, hogy
megvalósíthassák a min őségi közigazgatást .

Kérem, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jöv őben ne
kerüljenek az Önkormányzatok ilyen méltatlan helyzetbe a nem megfelel ően előkészített
jogszabály gyakorlati alkalmazása során .

Pápa, 2009 . november 17 .

Tisztelettel :
Dr. Kovács Zoltá n

országgyű lési képviselő
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