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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 4. számú melléklete III. pontja előirányzatának és 4 . alpontjának az alábbi
módosítását javasolom :

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

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

III. A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése

Előirányzat : [92 619,7] 98 176,0 millió forint

4. pont: A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő
lakosonkénti értékhatár forintban :

a) község 500 főig
b) község 501-2000 főig
c) község 2000 fő felett
d) város 10000 főig
e) város 10000 fő felett
f) megyei jogú város
g) főváros (kerületekkel együtt)
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Az a)-e) pontban szereplő nem kötelező térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok
esetén az értékhatár a II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3 . számú melléklet 14-16 ., 20 .



c)-e), 21 . b)-d), 22 ., 23 ., 26 . c), d) pont szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma
szorzatának a település 2004 . január 1 jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő ."

Indokolás

A jövedelemkülönbségek mérséklésénél figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár megemelését
azért tartom indokoltnak, mert az évközben felemelt közalkalmazotti illetmények fedezete beépült a
normatív támogatás összegébe . Ez az összeg nem fedezi a 2004.évben kötelezően kifizetendő 13
havi közalkalmazotti illetményeket. Az önkormányzatok által ellátandó kötelező feladatok
költségeit nem fedezik a normatívák. Az önkormányzatoknak egyre több saját bevételét kell az
intézményeik működésére fordítania, elvonva fejlesztésektől és egyéb nem kötelezően ellátandó
feladatoktól, alkalmanként más kötelező feladat rovására . Így lehetne a kevesebb munkahellyel és
kevesebb lakóval rendelkező önkormányzatokat finanszírozásukban kompenzálni .

Budapest, 2004 . november 2 .
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