Ot- s t,gyC
t3yhzám :

-,—=' :

Ldlvat

a

► / G t)6 5-

2008 JúL

15 .

ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Képvisel ői önálló indítvány

2008 . évi . . . törvény
az Európai Unió 2011-es magyar elnökségének ellátásával összefügg ő feladatok
finanszírozásáró l

2011 . január 1-jétől június 30-ig terjed ő hat hónapos időszakra Magyarország veszi át a z
Európai Unió soros elnöki tisztségét . Az Országgyűlés e politikailag és diplomáciailag
egyaránt kiemelkedő, Magyarország történelmében egyedülálló esemény megfelel ő és
zavartalan lebonyolítása érdekében a következ ő törvényt alkotja :
1. §
E törvény célja
a) az Elnökség programja és arculata meghatározásához szükséges jogszabályi hátté r
biztosítása ,
b) az Európai Unió 2011-es magyar elnöksége (a továbbiakban : Elnökség) feladatainak
ellátáshoz szükséges költségvetési háttér és er őforrások biztosítása ,
c) egy átlátható költségszerkezetű ütemezés elkészítése,
d) az e tárgykörben szükséges kormányzati intézkedések megtételéhez az Országgy űlés
felhatalmazásának és az Elnökséggel kapcsolatos költségvetés átláthatóságának biztosítása,
e) a felhasznált források objektív ellen őrzésének biztosítása .

2. §
(1) Az Elnökség ellátásával összefügg ő feladatokhoz szükséges pénzeszköz őkről,
a) 2009 . évben 8,2 milliárd forintról ,
b) 2010 . évben 10,4 milliárd forintról ,
c) 2011 . évben 15,1 milliárd forintró l
a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetb ől a Kormány gondoskodik .
(2) A költségvetési évre jóváhagyott források igénybe nem vett része lekötött maradványkén t
a következő költségvetési években is igénybe vehető .
(3) Az (1) bekezdésben részletezett költségvetési összegek 10 százalékának megfelel ő többlettámogatást az adott év központi költségvetésében, az Elnökség ellátásával összefügg ő, előre
nem tervezhető költségek fedezésére kell biztosítani .
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3. §
A 2. § (1) bekezdésében rögzített pénzeszközök a következő feladatok maradéktalan ellátását
kell, hogy biztosítsák :
a) az Elnökség előkészítésében és lebonyolításában résztvevő személyi állomán y
felkészítése és képzése ;
b) az Elnökség lebonyolítása érdekében szükséges infrastruktúra - beruházások elvégzése ;
c) az elnökségi naptár lebonyolításából fakadó feladatok ellátása, az Elnökség lebonyolításá t
szolgáló kísérő rendezvények finanszírozása, amely magában foglalja a reprezentációs ,
logisztikai és biztonsági - biztosítási költségek fedezését;
d) az Elnökség lebonyolítását segítő szponzorációs szerződések, megállapodások
megkötésével együtt járó költségek.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségek alatt mind a Magyarországon, mind az Unió má s
tagállamaiban megtartott rendezvényekkel összefüggésben felmerült költségeket érteni kell .
4. §
Az Elnökség ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges pénzeszközök cél- é s
jogszerűségi felhasználását az Állami Számvevő szék hat hónaponként ellenőrzi.
Ellenőrzésének eredményéről február és szeptember hónapokban beszámol az Országgy űlés
költségvetési és külügyekkel, valamint európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak .
Záró rendelkezése k
5. §
(1) E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa me g
a) az Elnökségben közvetlenül résztvev ők kiválasztásának, képzésének és anyag i
elismerésének szabályozását;
b) az Elnökség lebonyolítása érdekében szükséges infrastruktúra-beruházásokat .
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 2008 . december 31-ig határozatban jelölje me g
azokat az Elnökség lebonyolításához szükséges infrastrukturális és egyé b
feladatfinanszírozási, különösen az oktatási és képzési beruházásokat, amelye k
finanszírozására a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kerül sor .
(4) Felhatalmazást kap a Miniszterelnöki Hivatalt vezet ő miniszter, hogy a
pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg az Elnökség ellátásáva l
összefüggő feladatokkal kapcsolatos 2009-2011 . költségvetés tervezését, ütemezését .
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Módosuló jogszabályo k
6. §
A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény 29 . §-ának (1) bekezdése a következő
g) ponttal egészül ki :
„g) az Európai Unió 2011-es magyar elnökségének ellátásával összefüggő feladatok
finanszírozásáról szóló törvény 3 . §-a hatálya alá tartozó feladatokra vonatkoz ó
beszerzésekre, amelynek vonatkozásában az Országgyűlés európai ügyekkel
foglalkozó bizottsága e törvény alkalmazását kizáró el őzetes döntést hozott .”

Általános indokolá s
A 2004-ben csatlakozott országok között el őször Szlovénia töltötte be a 2008-as év első
felében az EU soros elnöki tisztségét, feladatának magas színvonalon eleget téve, amel y
hazánknak is nagy kihívást jelent . Magyarország számára az EU-elnökség az Unión belüli
fejlődésének, intézményes és politikai integrációjának meghatározó állomása lesz . Az els ő
magyar EU-elnökségre történ ő felkészülés kiemelked ő jelentőségű feladat, amelynek
sikeréhez széleskörű társadalmi összefogásra és nemzeti konszenzusra van szükség . Az EU
elnökség lehetőséget teremt arra, hogy a hazánk számára fontos európai ügyeket megfelel ően
tudjuk pozícionálni . Az EU elnökségre való felkészülés tervezettsége és átláthatósága a
nemzeti konszenzus alapvető feltétele. Európai Uniós elkötelezettségünk határozott kifejez ő
eszköze az elnökségre való pontos felkészülés és az elnökségi felkészülés tükrében hazán k
érdekeinek határozott képviselete .

Részletes indokolás
Az I . §-hoz

A törvény célja a soros elnökség költségvetési hátterének korrekt, átlátható biztosítása, az ez t
szolgáló jogszabályi háttér megteremtése és a megvalósuló költségvetési támogatáso k
objektív szempontok szerinti ellenőrizhet őségének megteremtése. Az EU elnöksé g
lebonyolítása komoly terhet jelent a költségvetés számára, ezért a költségvetési keretek
takarékos, célszerű és hatékony felhasználása megköveteli a törvényi szabályozást.

A 2. §-hoz

A Javaslat a 2009-es évtől kezdődően számszerűsíti a költségvetési támogatások összegét,
úgy, hogy a részletezett támogatásokon felül a költségvetési összegek 10 százalékána k
megfelelő többlet-támogatást biztosít az adott év központi költségvetésében . A költségvetés i
évre jóváhagyott források igénybe nem vett része lekötött maradványként a következ ő
költségvetési években is igénybe vehet ő.
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A 3. §-hoz
A törvényjavaslat a költségvetésből származó támogatások nyomon követhet ő felhasználása
érdekében felsorolja azon feladatokat, amelyeknek maradéktalanul eleget kell tenni .
Ezen feladatok az Elnökség el őkészítésében résztvevő személyi állomány felkészítése é s
képzése, az elnökségi naptárból fakadó feladatok ellátása, így különösen kísér ő rendezvénye k
finanszírozása, amely magában foglalja a reprezentációs, logisztikai és a rendezvénye k
biztonsági biztosításával összefügg ő költségeket, a szükséges infrastruktúra- beruházáso k
költségeit, illetve a mindezekkel összefügg ő szponzorációs szerződések, megállapodáso k
megkötésével együtt járó költségeket . Az EU elnökségi gyakorlat azt mutatja, hogy a
költségvetésr ől jelentős terheket vállalhat át a magánszféra szponzori támogatáso k
formájában. Ezen együttm űködések kialakítása az együttműködés területének meghatározás a
jelentős időigényű és átláthatóságának megteremtése és ellen őrzése szintén törvényi
garanciákat igényel .
A 4. §-hoz
A központi költségvetésből nyújtott támogatások felhasználásának célszer űsége és
ellenőrizhet ősége érdekében az Állami Számvev ő szék hat hónaponként ellenőrzést végez ,
amelyrő l jelentést tesz az Országgyűlés költségvetési és külügyükkel valamint európa i
ügyekkel foglalkozó bizottságainak . Az Állami Számvev őszék ellenőrzései lényege s
megállapításokat tartalmaznak, mind az Országgyűlés, mind a végrehajtó hatalom számára.
Ezen nemzetpolitikai szempontból fontos feladat ellen őrzési rendszerének objektivitása a
nemzeti konszenzus kialakításának fontos eszköze.
Az S. §-hoz
A záró rendelkezések között a Javaslat felhatalmazást ad a Kormánynak és a Miniszterelnök i
Hivatalt vezető miniszternek, hogy a törvénnyel összefügg ő személyi, infrastrukturális, é s
egyéb feladatfinanszírozási kérdéseket rendeletben illetve egymással egyetértésben állapíts a
meg.

A 6. §-hoz
A 6 . § a törvényjavaslat és a közbeszerzésekr ő l szóló törvény összhangját biztosítja .
Budapest, 2008 . július 11 .
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Firtl Mátyás
Kereszténydemokrata Néppárt

Nógrád '
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Dr. Szili Katali n
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30 .) OGY határozat 85 . §-a alapján „ az
Európai Unió 2011-es magyar elnökségének ellátásával összefügg ő feladatok
finanszírozásáról” a következő törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani .

Budapest, 2008 . július 15 .
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Fidesz Magyar ' o :ári Szövetség

irtl Mátyás
Keresz {nydemokrata Néppárt

