
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/566.

Benyújtás dátuma: 2018-06-28 15:00

Parlex azonosító: B8R3561W0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), 
Dr. Szél Bernadett (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Szabolcs (LMP), Ungár Péter 
(LMP)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
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Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. §
Módosítás jellege: módosítás

[(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.

(5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében
megillető  adott  havi  források a (4)  bekezdés szerint  levonandó összegekre nem nyújtanak
fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be
a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak 2019. december 16-
án bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a
kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt
be.]

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. 



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

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  5 Költségvetési befizetések

    [5 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás] [43 021,2] 
/-43 021,2 m.

bevétel/

Indokolás 

1-2. 

A Szolidaritási adó nem más, mint primitív pénzbehajtás, a füstadó egy modern kori formája.
Elvonja  a  forrásokat  azoktól  a  településektől,  ahol  lenne  szabad  forrás  a  saját  elképzelések
megvalósítására,  miközben  a  kevésbé  jómódúakhoz  nem  juttatja  vissza.  Ez  így  ebben  a
formában  egy egyszerű  sarc,  amit  néhány ellenzéki  település  megbüntetésére  találtak  ki,  és
tartanak fenn.
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