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Bizottsági módosító iavasla t

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló
46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján „a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati tisztségviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994..évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011 ..CLXXXIV. törvény módosításáról” szóló T/11104. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslato t
terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat címe a következőképpen módosul :

„[a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati tisztségviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994 ..évi LXIV. törvény és[ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011 . [CLXXXIV[ CLXXXIX. törvény módosításáról ”

2. A törvényjavaslat 2 . §-a a következőképpen változik:

»2 . §

fl)A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény	 (a
továbbiakban: Mötv.) 41 .§-a a következő j9) bekezdéssel egészül ki :

„(9) A helyi önkormányzat képvisel ő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza ”

(2) A Mötv. 42. $ 4 . pontjának helyébe a következő rendelkezés lép :

/A képviselő testület hatásköréből nem ruházható át/
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„4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy má s
adósságot keletkeztet ő kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása•;'

(3) A Mötv.85.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Ha a kialakítandó közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közül valamelyi k
város, a (2) bekezdésben meghatározott összlakosságszámra követelményt nem kell alkalmazni .'

INDOKOLÁS

Az 1 . ponthoz

A benyújtott módosító javaslattal összefüggésben módosítaná a törvényjavaslat címét .

A 2 . ponthoz

A jelenleg hatályos Mötv . 42. § 4. pontja a képvisel ő-testület át nem ruházható hatásköréb e
helyezi az államháztartáson kívüli forrás átvételét és átadását . Ez a rendelkezés a gyakorlati
alkalmazás során nehézséget okoz, mert ennek következtében indokolatlan esetekben is a
képviselő-testület döntését írja el ő . Az önkormányzatok általában kulturális, civil, egyházi, sport ,
szociális tevékenységet folytató szervezeteknek nyújtanak támogatást, és minden ilyen esetbe n
államháztartáson kívülre történik forrás átadás. Az ilyen támogatások összege a százezer forinto s
tételektől a több milliós vagy több tízmilliós tételekig teljed . Indokolatlan minden egyes esetben
elő írni a képvisel ő-testület döntési hatáskörét. Ezért a javaslat kivenné az át nem ruházható
hatáskörök közül az államháztartáson kívüli forrás átvételét és átadását, egyúttal az átláthatósá g
érdekében beemelné az alapítványi forrás átvételét és átadását .

Fontos ugyanakkor szabályozni az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó rendelkezéseket, és indokolt, hogy a képvisel ő-testület ezt rendeletben szabályozza,
ezért a javaslat a Mötv . 41 .§-át egy új bekezdéssel egészítené ki, amely ezt kötelezően előírja az
önkormányzat képviselő-testületének .

Ezen rendelkezések az Alaptörvény 31 . cikk (3) bekezdése alapján sarkalatos rendelkezésne k
minősülnek .

Budapest, 2013 . május 21 .

r. Láng Zsol t
a bizottság elnöke
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