
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
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Érkezett : 7004 NOV 0 4.

Tisztelt Elnök Asszony!
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

2 Központosított előirányzatok

23 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 15000,0 +20000,0 35 000 0

24 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolatfelújítósának támogatása

10000,0 +5000,0 15000,0

x MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 2000,0 -2000,0 00

X MINISZTERELNÖKSÉG

20 Tartalékok

2 Céltartalékok

1 Különféle személyi kifizetések 23000,0 - 23 100,0 100 0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben a törvényjavaslat 5 . számú mellékletének az
alábbi módosítását javasoljuk :

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

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

23 . Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

Előirányzat : [15 000,0] 35 000,0 millió forint

Igényelheti az az önkormányzat, amely a 2005 . év egészében helyi közforgalmú közlekedést
lebonyolító gazdálkodó szervezetet illetve költségvetési szervet tart fenn, a jogszabályokban
előírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerződést
az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység
gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (továbbiakban: helyi
közlekedés) .
A támogatás az önkormányzatok között a 2004 . évben ténylegesen teljesített férőhely-
kilométer arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok,
illetve településkategóriák eltérő 2004. évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is .
A támogatás igénylésénél az önkormányzat - képviselőtestületi határozattal alátámasztva -
nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2005-ben milyen összegű saját forrás átadásával járul
hozzá. A központi támogatás összege ezt az önkormányzati saját forrást nem haladhatja meg .
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának és
elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a
belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - 2005 . január 31-éig együttes
rendeletet ad ki .

24. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítósának
támogatása

Előirányzat :

	

[10 000,0] 15 000,0 millió forint

A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak
kapacitást nem növelő burkolatfelújítósára, az e célra fordított forrásaikkal arányosan
támogatást igényelhetnek .

A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú utak a 2002 . évre szóló
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 198/2001 . (X .19 .) Korm. rendelet
szerinti 1390. számú „A helyi közutak adatai" elnevezésű jelentésben meghatározott, 2002 .
december 31-ei állapotnak megfelelő alapterülete arányában - a forgalom sűrűséget kifejező
alábbi súlyokkal - számított régiónkénti előirányzatot e törvény 19 . számú melléklete
tartalmazza .



Súlyok :
főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5,
gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2,
lakó és kiszolgáló utak : 1 .

A támogatás részletes feltételeit - ideértve a támogatás szempontjából elismerhető fajlagos
felújítási kiadást - a Kormány e törvény 65 . §-ának (4) bekezdése szerinti rendeletben
szabályozza."



Indokolás

A BKV adósságállománya két év alatt elérte a közel 50 mrd-ot . Éves szinten kb. 25 mrd forint
támogatásra lenne szükség . Ehhez a teljesítményarányos megosztás miatt a keretösszeg ilyen
mértékű emelése szükséges .

Budapest, 2004 . november 2.

Wintermantel Zsolt

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Illés Zoltán

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
ft

r. Koszt lanyi Dénes
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Németh Szilárd,., `
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Pokorni Zoltán

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Révész Máriusz
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Mész Miklós
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Varga o sef
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Deák András
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Dr. J os Katalin
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Dr. Nagy Gábor Tamás
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