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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2005 . evi
költségvetéséről" szóló, T/11700 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 6 . számú melléklete 1 .1 .6. pontjának az alábbi módosítását javasolom :

„6. számú melléklet a 2004. évi. . . . . . .törvényhez

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

1 . Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

/1.1 .

	

Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a települési önkormányzatok,
amelyek(nek) :/
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Módosító javaslat

1 .1 .6. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételeiken túl tervezik a felhalmozási célú
kiadásaikat, ideértve az 1991 . január 1 . után felvett fejlesztési célú hitel törlesztését és annak
kamatait. Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy átvett
pénzeszköz, a társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása,
valamint a lakáshoz jutás feladatai jogcímeken a települési önkormányzatot megillető
normatív hozzájárulás 100 %-a, a közoktatási szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra
kapott normatív, kötött felhasználású támogatás 70 %-a, továbbá a magánszemélyek
kommunális adójának 100 %-a, a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó
20 %-a, az önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei, a pénzmaradvány
felhalmozási célú része, a felhalmozási kiadások áfa-tartalmának visszatérített összege, a
gépjárműadó 50%-a, az idegenforgalmi adó 50%-a, a felhalmozási céllal befektetett pénzügyi
eszközök, értékpapírok eladásából származó kamatbevételek, a 100%-ban az önkormányzat
által alapított gazdasági társaságoknak nyújtott felhalmozási célú hitel kamata, valamint a
felhalmozási célra felvett hitel vehető figyelembe,"



Indokolás

A XXI. század állampolgárainak jogos elvárása - a megnövekedett személygépkocsi forgalmat
figyelembe véve- hogy a kisebb településeken is portalanított utakon közlekedhessenek. Az
önkormányzatoknak az alapellátás biztosításán túl kevés olyan forrása marad, amelyekből ezeket a
beruházásokat az igényeknek megfelelően tudná finanszírozni . A gépjármű tulajdonosok és a
lakossági közhangulatot javítaná, ha az általuk befizetett gépjárműadó egy részét többek között
út és járdaépítésekre lehetne fordítani .
Az idegenforgalmi adó egy részének felhalmozási célú kiadásokra történő visszaforgatása
ösztönzőleg hatna a város turizmus forgalmára, mely még több idegenforgalmi adóbevételre adna
lehetőséget. Végső soron a működés színvonalának a javításához is hozzájárulna .
Az átmenetileg szabad felhalmozási célú bevételekből lekötött bankbetétek után kapott kamatokat
és a felhalmozási célra adott kölcsönök után felszámított kamatbevételeket mindenképpen a
felhalmozási célú bevételek között szükséges figyelembe venni .

Budapest, 2004 . november 2 .
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