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Az Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztési

bizottsága
Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló, T/1665. számú törvényjavaslat hoz - a Házszabály 94 . §-ában , 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-
a (7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően — az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő.

1. A törvényjavaslat S . § (37) bekezdésének alábbi módosításátjavaslom.

„ (37) Az Áht. 64/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A helyi önkormányzat a 64-64/A . §-ok hatálya alá nem tartozó, központi költségvetésből
származó, a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében szereplő támogatásokat [a kincstár által
üzemeltetett] elektronikus rendszeren keresztül és papír alapon a kincstár útján igényli . A kincstár — a
támogatásról szóló jogszabály, illetve tájékoztató alapulvételével — a rendelkezésére álló iratok, sajá t
nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszer űségi szempontból megvizsgálja a
támogatási igényt, és szükség esetén, jogszabályban meghatározott határid ő kitűzésével hiánypótlásra ,
módosításra hívja fel az önkormányzatot. Az önkormányzat szükség esetén a hiánypótlást, módosítást [a
kincstár által üzemeltetett] elektronikus rendszerben rögzíti és papír alapon megküldi a kincstár részére .
Amennyiben az önkormányzat a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelel ően teljesíti azt, a
kincstár a támogatási igényt nem továbbítja az elbírálásra jogosult szervnek és err ő l értesíti az elbírálásra
jogosult szervet és az önkormányzatot .”
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2. A törvényjavaslat S. ' (41) bekezdésének alábbi módosításátjavaslom .

„ (41) Az Áht. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

80. § [(1)] Az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez é s
az államháztartás mérlegeinek összeállításához a helyi önkormányzat, valamint költségvetési szervei
évközi, év végi költségvetési beszámolót és időközi költségvetési és mérlegjelentést készít, melyne k
tartalmát külön jogszabály határozza meg .”

[(2) A kincstár a központi költségvetés Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedet t
személyi jövedelemadója fejezet előirányzatairól önkormányzatonként és jogcímenkén t
nyilvántartást vezet . A nyilvántartás a fejezetet irányító szerv által biztosított adatok alapján, a
kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül történik ." ]

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény 64-64/A . §-ai hatálya alá nem tartozó, központ i
költségvetésb ől származó, a IX . Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója fejezetben szereplő támogatások igénylését az érintett helyi önkormányzatok a
Belügyminisztérium által fenntartott ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül igényli k
immáron 4 éve. Tekintettel arra, hogy a kincstár által m űködtetett elektronikus rendszer nem tudja telje s
körűen ellátni a helyi önkormányzati támogatások igénylésével, kezelésével kapcsolatban felmerül ő
valamennyi feladatot, indokolt az ebr42 rendszer fenntartásának biztosítása.

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésérő l szóló T/1498 . számú törvénytervezet 54 . § (1) illetve
(5) bekezdése alapján a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemad ó
fejezet vonatkozásában a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter, mint a fejezetet irányító szerv
vezetője gyakorolja többek között az előirányzat-módosítási, - felhasználási, - beszámolási ,
információszolgáltatási és ellenőrzési jogokat, így a kincstár előirányzat-nyilvántartásra vonatkozó
kötelezettségének jogszabályban történő rögzítését elhagyni szükséges .

Budapest, 2010. november 24 .

Dr. Kovács Zoltán
elnök


	page 1
	page 2

