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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) Az önkormányzattól a 2. melléklet V. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a
települési  önkormányzat  számára  folyósítandó  támogatás  havi  összegéből  a  nettó
finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcímen kell elszámolni.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 5. Cím
Módosítás jellege: elhagyás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  [5 Költségvetési befizetések]

    [1 Központi költségvetési szervek] [29 999,4] 
/-29 999,4 m.

bevétel/

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



    [4
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
befizetése]

[13 250,0] 
/-13 250,0 m.

bevétel/

    [5 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás] [39 021,2] 
/-39 021,2 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet V. rész igénybevétel feltételei
Módosítás jellege: módosítás

Az  iparűzési  adórendelettel  sem  2015.  július  1-jén  sem  2016.  július  1-jén  nem  rendelkező
önkormányzatok esetében a kiegészítés mértéke a táblázat szerinti mérték 50%-a.
Amennyiben  a  település  közös  hivatal  székhelye,  a  4-12.  kategóriákban  a  rá  irányadó  %-os
támogatáscsökkentés 10 százalékponttal kisebb.
A számított bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok
között  a  fővárosi  önkormányzat  és  a  kerületi  önkormányzatok közötti  forrásmegosztásról  szóló
2006. évi CXXXIII. törvény 2018. január 1-jén hatályos 3. §-a, illetve a törvény melléklete szerint
kerül  megosztásra.  Az  adóerő-képesség  figyelembevételére  vonatkozó  szabályokat  a  Kiegészítő
szabályok 1.c) pontja tartalmazza. Budapest Főváros lakosságszámaként az egy lakosra jutó adóerő-
képesség számításakor a fővárosi kerületek együttes lakosságszámát kell figyelembe venni.[
A  32  000  forint  feletti  egy  lakosra  jutó  adóerő-képességgel  rendelkező  települési
önkormányzattól  –  Budapest  Főváros  Önkormányzatának  kivételével  –  a
támogatáscsökkentés  beszámítás  alapját  meghaladó  része  (a  továbbiakban:  szolidaritási
hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás
jogcímen az alábbi differenciálás szerint:]

[No.

Kategóriák a települési 
önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége 
szerint (forint)

Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás 
alapjának százalékában

alsó határ felső határ

1. 32 001 36 000 25

2. 36 001 50 000 50

3. 50 001 75 000 80

4. 75 001 100 000 95

5. 100 001   100]

[Budapest  Főváros  Önkormányzata  esetében  a  szolidaritási  hozzájárulás  összege  5  000,0
millió forint.]
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Indokolás 

Noha  a  helyi  önkormányzat  költségvetése  az  államháztartás  része,  de  az  önkormányzati
alrendszer  költségvetése  a  központi  költségvetéstől  elkülönül,  ahhoz  csak  a  központi
költségvetési  támogatásokkal  kapcsolódik.  A  szolidaritási  hozzájárulás  nevű  adófajta  az
önkormányzatok  saját  bevételét  vonja  el.  A  törvény  szerint  a  helyi  önkormányzat  saját
bevételeiből teremti meg a feladatai ellátásának feltételeit, s ehhez járul hozzá más gazdálkodó
szervektől  átvett  bevétel,  valamint  a  központi  költségvetés  támogatása.  Így  a  szolidaritási
hozzájárulás jelentősen veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Ezentúl pedig a forráselvonás nem a hátrányosabb helyzetű települések javára történik, hanem
közvetlenül  a  központi  költségvetés  javára.  Azaz a  Helyi  Önkormányzatok Európai  Chartája
szerinti  területi  kiegyenlítést  szolgáló célok nem valósulnak meg a szolidaritási  hozzájárulás
elvonásával.

Összességében  a  szolidaritási  hozzájárulás  intézményét  nemzetközi  szerződésbe  és  más
jogszabályba ütközőnek ítéljük, ezért törlését javasoljuk.
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