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Érkezelt: ?014 t O`v QAz Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Kijelölt bizottság

A Gazdasági bizottságjelentése

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című

beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/17o2. szám)

részletes vitájáról

Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – a HHSZ. 84. § (3) bekezdése alapján kijelölt
bizottságként– a 2014 . november 5-i ülésén lefolytatta az általa benyújtot t
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013 . évi szakmai tevékenységér ől és beszámol ó
az intézmény működéséről című beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat
részletes vitáját .

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ . 45. § (1) bekezdése alapján –
megtárgyalta a jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva
egyben azt is, hogy az megfelel-e a HHSZ . 42 . §-ában foglalt követelménynek.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2014 . november 5-én lezárta .

Budapest, 2014 . november 5 .
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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Melléklet

ÁLLÁSFOGLALÁS

a bizottság által megtárgyalt ,
a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről
és beszámoló az intézmény m űködéséről című beszámoló elfogadásáról
szóló H/1702. számú határozati javaslathoz benyújtott, a bizottság álta l

megtárgyalt képvisel ői módosító javaslatról

1. Dr. Józsa István, dr. Szakács László, Burány Sándor, Gúr
Nándor, Szabó Sándor és Tukacs István képviselő a határozati javaslat I.
pontjának a következő módosítását javasolja :

1 . Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék az Országgyűlésnek
történő beszámolására irányuló törvényi kötelezettségeit teljesítette, és elfogadja az
intézmény 2013 . évi tevékenységér ől, valamint az intézmény gazdálkodásáró l
készített, független könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesnek min ősített pénzügyi
beszámolót .

Indokolás: Lásd a H/17o2/1/1 . számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot :

	

a bizottság nem támogatj a

2. Dr. Józsa István, dr. Szakács László, Burány Sándor, Gúr
Nándor, Szabó Sándor és Tukacs István képviselő a határozati javaslatot új 3 .
és 4. ponttal kiegészíteni javasolja :

3. Az Országgyűlés az Állami Számvevőszékről szóló2011.évi LXVI. törvény (a
továbbiakban:ÁSZtv.)3. § (2)bekezdés a) pontja alapján felkéri az Állam i
Számvevőszéket, hogy azÁSZtv.	 §(4)bekezdése szerinti jogkörében eljárva
végezze el

a) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap2011 ., 2012 .és2013 .évi működésének
és gazdálkodásának ,

b) a Magyar Állam és az E .ON SE között 2013-ban létrejött, az E .ON SE egyes
magyarországi földgázipari érdekeltsézeinek a Magyar Állam részére történő
átruházásáról szóló ügylet előkészítésének és végrehajtásának, valamint
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c) a dohánytermékek árusítására iogosító koncessziók kiosztási folyamatának é s
eredményességének

ellenőrzését, és az ellenőrzésekről szóló beszámolóit terjessze az Országgyűlés elé .

4 . Az Országgyűlés azÁSZtv .	 § (3) bekezdés a) pontja alapján felkéri az Állami
Számvevőszéket, hogy az ASZ tv. 5. § (io) bekezdése szerinti jogkörében eljárva
végezze el a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban : MNB) 2013 . és 2014. évi
gazdálkodásának és az MNB alapvet ő 	 feladatainak	 körébe nem tartozó
tevékenységének – ígv különösen az MNB ingatlanvásárlásainak, alapítvány i
támogatásainak, és kommunikációs célú költéseinek – ellen őrzését, és az err ől szóló
beszámolóját 2015 . március 31-ig terjessze az Országgyű lés elé .

Indokolás: Lásd a H/17o2/1/2 . számú módosító javaslat indokolását .

Megjegyzés : A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításr a
került .

A módosító javaslatot :

	

a bizottság nem támogatja


	page 1
	page 2
	page 3

