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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján az egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szól ó
T/581. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 55. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

55. § Az Áht. 121/A. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(10) A Kormány által kijelölt bels ő ellenőrzési szerv ellenőrzési jogköre kiterjed_
a) a kormánydöntések végrehajtásának ellen őrzésére ,
b) a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítá s
pénzügyi alapjai, és – a Kormány irányítása vagy felügyelete alá nem tartoz ó
költségvetési szervek kivételével – a központi költségvetési szervek belső ellenőrzésére ,
c) a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, az alapítványoknak, a
kistérségi, megyei, térségi és regionális területfejlesztési tanácsoknak és – a párto k
kivételével – a társadalmi szervezeteknek a központi költségvetésb ől, alapokból juttatott
pénzbeli és nem pénzbeli támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések alapján
kapott támogatásokat és segélyeket is –, és az említett szervezetek részére az állam álta l
meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának ellenőrzésére ,
d) a b)-c) [pontban] pontokban foglaltakkal összefüggésben megvalósítot t
beszerzésekre, az ezekre kötött szerződések teljesítésének vizsgálatára, ebben a
vonatkozásában azon szerződő felekre is, amelyek a szerződés teljesítéséért felel ősek,
vagy abban közreműködnek, és
e) a tartósan állami tulajdonban lévő , valamint az olyan gazdasági társaságo k
ellenőrzésére, amelyekben az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a
tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább
ötven százalék,
fi a Kormány, a Kormány tagja, vagy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartoz ó
költségvetési szerv által alapított vagy támogatott alapítványok, közalapítványok
ellenőrzésére .”
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