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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő
Módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40 . § (1)
bekezdése alapján a Magyarország 2015 . évi központi költségvetésének megalapozásáró l
szóló T/2141 . számú törvényjavaslathoz a következő
módosító javaslato t
terjesztem el ő :

1 . A törvényjavaslat 32 . §-ának az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV . törvény
50 . §-át megállapító rendelkezése a következ ők szerint módosul :
„50. § (1) Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igén y
benyújtój a
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek ,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló törvényben
foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, é s
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átláthat ó
szervezetnek minősül .
(2) Költségvetési támogatás kivételesen átlátható szervezetnek nem minősülő jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő más szervezet számára az (1) bekezdés c) pontjába n
meghatározott feltétel fennállása hiányában akkor is biztosítható, ha az átlátható szervezetkén t
való elismerhetőségéhez szükséges – tulajdonosi, igazgatási vagy egyéb – intézkedése k
megtételét vállalja. Ebben az esetben támogatói okirat addig nem adható ki, illetve a
támogatási szerződés addig nem lép hatályba, amíg a kedvezményezett nem felel meg az (1 )
bekezdés c) pontjában meghatározott feltételnek .
(3) Nem részesülhet költségvetési támogatásba n
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalába n
döntés-előkészítőként részt vett,
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b) az, aki a támogatási döntés id őpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatás i
államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester,
regionális fejlesztési ügynökség vezet ő tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója ,
d) az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság ,
e) az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkez ő olyan szervezeti egysége,
amelyben az a)–c) pont szerinti személy vezet ő tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagya
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
(4) A támogatási igény benyújtásának feltételéül el őírható, hogy a támogatási igén y
benyújtójának ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide ne m
értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt : köztartozás) .
[(4)](5) Jogszabály, pályázati kiírás az (1)–[(3)](4) bekezdésben meghatározottakon kívü l
további kizáró okokat is megállapíthat ."

2 . A törvényjavaslat 32. §-ának az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV . törvény
54/A. §-át és 54/B . §-át megállapító rendelkezése a következ ők szerint módosul :
„54/A. § A [Kormány rendeletében kijelölt szerv monitoring rendszert] kincstár
monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közrem űködik a
költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában .
54/B. § (1) A támogató a
adatátadással gondoskodik

[monitoring

rendszerbe]monitoringrendszerbe

történ ő

a) a [pályázati kiíráshoz]támogatási igényhez kapcsolódóan [a pályázati kiírás tárgyára, a
támogatási döntés meghozatalára jogosult személy, testület esetén a testület tagjaina k
nevére,] a [pályázat]támogatási igény benyújtója nevére, a [pályázat]támogatási igény
céljára és az igényelt költségvetési támogatás mértékére, a pályázati úton biztosított támogatá s
esetében a pályázati kiírás tárgyára ,
b) a támogatási döntéshez kapcsolódóan a támogatási döntés meghozatalára jogosult személy,
testület esetén a testület tagjainak nevére és a költségvetési támogatás megállapított
mértékére,
c) a költségvetési támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a támogat ó
által megállapított, a támogatási jogviszonyt érint ő lényeges tényekre, körülményekre
vonatkozóan] adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről .
(2) [A kincstár a támogató tájékoztatása alapján törli a költségvetési támogatást el ne m
nyert pályázat adatait a monitoring rendszerb ől.] A monitoringrendszerben kezelt adatoka
támogatási döntés[költségvetési támogatást elnyert pályázatra vonatkozó adatok a
pályázat megvalósítása] naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhet ők.
(3) A [monitoring rendszerben]monitoringrendszerben nyilvántartott adatok kereshetőségét,
pályázatonként, pályázónként, összeghatár szerint és más módon csoportosítot t
lekérdezhetőségét bárki számára, ingyenesen biztosítani kell .”
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3. A törvényjavaslat 51 . § (2) bekezdése a következők szerint módosul :
„(2) Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV . törvény 109 . § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje k i
a) a kincstárt,
b) a kormányzati ellen őrzési szervet, és
c) az európai támogatásokat auditáló szervet[, és
d) a költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó monitoring rendszert m űködtető szervet,]
és megállapítsa feladat- és hatáskörét és [— a d) pont kivételével —] ellenő rzései részlete s
szabályait.'

4. A törvényjavaslat 68 . alcíme elmarad, egyidej űleg a további szerkezeti egysége k
számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások értelemszer űen változnak :
„[68. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI.
törvény módosítása
295. § Hatályát veszti a közpénzekb ő l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 .
évi CLXXXI . törvény 6 . § (1) bekezdés 1) pontja és 19 . § (3)—(6) bekezdése .] ”

INDOKOLÁ S
A javaslat törvényi szinten javasolja megállapítani a költségvetési támogatások nyújtásána k
kizáró feltételeit. A javaslat egyértelműen rögzíti azt is, hogy a költségvetési támogatásr a
vonatkozó adatokat a monitoringrendszerben — a költségvetési támogatás elnyerésére tekinte t
nélkül — a támogatási döntés meghozatalának évét követ ő öt évig kell nyilvántartani.
A javaslat célja továbbá, hogy a monitoring rendszert m űködtető szervet a Kormány helyett
az Országgyűlés jelölje ki, nevesítve a kincstárat .
A javaslat emellett nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz .

Budapest, 2014 . december 5 .

Gulyás Gergel y
országgy ű lési képviselő
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

