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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére szóbeli kérdés

J-lejyben

Tisztelt Elnök Úri

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről sz6I6 10/2014, (II. 24,) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, szóbeli
kérdés kívánok benyújtani Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úrhoz

Miért nem biztosűanak elegendőforrdS't a teleptüéseknek onkormanyzaü kiJtelező

feladatuk ellátására?

Közeledve az önkormányzatok napjához, érdemes mérleget vonni a települések
működéséről, a kormány önkormányzatokat érintő finanszírozásáról.

Az önkormányzati finanszírozási rendszer egyes támogatási pontjaiban rögzített
feladatmutatók évről-évre változatlanok. Ha a kormány azt hangoztatja, hogy évről
évre jobban teljesít a gazdaság már 3 éve, akkor az önkormányzatok
finanszírozását is ehhez kell igazítani. Továbbra is vannak olyan feladatok ugyanis,
melyek AZ ÁLLAM ÁLTAL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSBÓL NEM VAGY NEM
ELEGENDŐ MÉRTÉKBEN FINANSZÍROZOTTAK Ilyenek pl. szociális és gyermekjóléti
feladatok, újragondolandó a szociális ellátásokra átadott forrás. Jól tudjuk, hogy az
állam javarészt kivonult a helyi önkormányzatok pénzbeli támogatásából és annak
megoldását települési támogatás gyanánt az önkormányzatok feladatának gondolja.
Nem kellően finanszírozott háziorvosi központi ügyelet (30.000 fő ellátotti
lakosságszám alatt), gyepmesteri feladatok, közös önkormányzati hivatali
finanszírozás. Könyvtár és kulturális tevékenységek finanszírozása.

Az önkormányzatok finanszírozásának javítása érdekében éppen ezért módosító
javaslatot nyújtottunk be a költségvetéshez, mely módosító javaslatomat szinte
változatlan tartalommal immár 3. éve benyújtom a parlamentnek de eddig még
nem támogatta azt a fideszes kormánypárti többség. Egyébként a javaslat
összecseng a TÖOSZ küldöttgyűlésén elhangzott megállapításokkal is. Javasolt és
indokolt lenne a korábban megszüntetett SZJA meghatározott részének
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önkormányzatoknak való átengedése, mint támogatási forma visszaállítása.
Valamint a gépjármű adó minden forintja maradjon az azt beszedő településen és
az önkormányzatnak kötelezően települési közlekedési infrastruktúra fejlesztésre
kelljen azt fordítania.

Az MSZP valamint az én célom is az, hogy a települések előre látható és
kiszámítható módon gazdálkodhassanak, amit csak a forrásmegosztás méltányos és
ésszerű újragondolásával lehet megvalósítani.

Mindezek miatt kérdezem Miniszter urat:

1. Miért nem biztosítanak elegendő forrást, különösen a kis
településekre, hogy kötelez6 feladataikat finanszírozni tudják?

2. Támogatják e javaslatomat, mely több forrást biztosítana az
önkormányzatoknak, ami lehetővé tenné számukra az elöre látható
és kiszámítható gazdálkodást?

Várom megtisztelő válaszát!

Szeged, 2018. szeptember 14.
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