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Módosító javaslat! *

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztem elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 58. § (1) bekezdésének a következő módosítását* javasolom:

"58 . § . (1) A Tbj . 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári
napra jutó összege 2011 . évben [21 0001 275 000 forint . "

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését,
* *

csökkentésétilletve jogcím létrehozásátjavasolom :

A Hsz . 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐ IRÁNYZAT
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁ S

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

LXXI 1 2 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 720 870,1 +70 000,0 790 870, 1

LXXI 1 8 Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel 450 821,9 -70 000,0 380 821,9

IX 14 Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel 0 +35 000,0 35 000,0

IX 1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kim. SZJA 126 426,2 +15 803 142 229,2

IX 2 A megyei önkormányzatok SZJA részesedése 6 833,4 +6 833,4 13 666,8

IX 3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának
mérséklése

95 302,2 +12 363,6 107 665,6

XV 25 2 48 2 1 Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel 0 +6 216,0 6 216,0

XV 25 2 48 2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (lakóépületek felújítása) 3 108,0 +6 216,0 9 324,0

XX 14 2 Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel 0 +9 156,0 9 156,0

XX 14 1 Országos Mentő szolgálat személyi juttatások 15 414,3 +4 000,0 19 414,3

XX 14 2 Országos Mentő szolgálat munkaadót terhel ő járulékok 4 070,7 +1 056,3 5 127,0

XX 14 3 Országos Mentő szolgálat dologi kiadások 5 850,6 +1 499,7 7 350,3

XX 20 22 16 Mentőgépjármű és eszközbeszerzés 1 750,0 +1 750,0 3 500,0

XX 20 22 17 Légimentés eszközpark fejlesztés 150,0 +850,0 1 000 0

LXXII 1 8 Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel 0 +19 628,0 19 628,0

LXXII 2 3 1 18 Összevont szakellátás 563 712,1 +19 628,0 583 340, 1

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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Indokolá s

A javaslat a munkavállalók által fizetendő 10% mértékű nyugdíjbiztosítási járulék fizetésének fels ő
határát javasolja módosítani oly módon, hogy a fels ő határ napi 21 .000.-Ft helyett napi 275 .000.-Ft
jövedelemhatárra tolódjon ki . A javaslat összhangban áll azzal a magánnyugdíjpénztári befizetésekhe z
kapcsolódó törvénymódosításokról T/1378 számon 2010. október 25-én elfogadott
törvénymódosítással, illet ő leg az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló i
kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célz ó
adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 . november 16-án szintén elfogadott
törvénnyel. E törvények a munkavállalói nyugdíjjárulék befizetését 14 hónapos idő tartamra, a
költségvetési év végéig az állami nyugdíjbiztosítási alaphoz, a felosztó-kirovó rendszer finanszírozásár a
rendelték. Így nem áll fenn olyan aránytalanság, amely alapján az eddigi fels ő határt meghaladó
jövedelemmel rendelkezők egyéni számláin jelentős összegű, és aránytalan mértékű járuléktöbblet
halmozódna fel . A javaslat összhangban áll az arányos közteherviselés elvével is, hiszen megakadályozz a
annak gyakorlati megvalósulását, hogy a 2011 . január 1-től bevezetésre kerülő 16%-os mértékű,
egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a járulékfizetési fels ő határt elérő , magas jövedelemmel
rendelkezők elvonási szintje összevontan degresszív legyen .

A nyugdíjbiztosítási alap becsült bevételi többlete, melyet a javaslat 70 milliárd forintban határoz meg ,
lehetőséget ad arra, hogy az államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származó bevétel má s
területek javára átcsoportosítható legyen . A javaslat további része ezeket a kiadási tételeket mutatja be .
Többlet forrásokat biztosít az önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatoknak és a kistelepülés i
önkormányzatoknak alulfinanszírozott közfeladataik jobb ellátására, különös tekintettel az SZJ A
leosztásából várható bevételcsökkenésre . Többlet forrást biztosít az Országos Ment őszolgálatnak
bérrendezésre, dologi költségekre, mentőgépkocsi beszerzésre, és a légimentés eszközparkjának
fejlesztésére, amellyel a jövőben a légimentés bérleti díjai is csökkenthet ővé válhatnak . Végezetül a
fennmaradó összeg az egészségügyi szakellátásnak biztosít többlet forrásokat .

Budapest, 2010. november 16 .

országgyűlési képviselő
Hege "s Lórántné
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