
országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

kapcsolódó módosító javaslatot
(a T/11700/1112.számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 4. számú melléklet B) pontjához az alábbi módosítását javaslom :

„B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg
az I-III. pont szerint.

L

	

E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi
jövedelemadó hányad

Előirányzat:

	

240 614,5 millió forint

- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8 . számú melléklet [IIII és] IV.
jogcíménekforrása 100, 00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó :

millió forint

N

193,

Ka csolódó módosító 'avaslatl

3. szamu melléklet 1. jogcím 10562,8
2. jogcím 11298,6
3. jogcím 4000,0
4. jogcím 1150,9
5. jogcím 11291,3
6. jogcím 2551,6
7. jogcím 6103,3
8. jogcím 5736,9
9. jogcím 60748,9
10. jogcím 14236,9



A 8. számú melléklet III. jojcímének forrása 99,90 %-ban az átengedett
személyijövedelemadó :

millió forint
= 8.számú melléklet	III. jogcím	30 668,6"

A törvényjavaslat 8. számú melléklete III. "Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok
támogatása " alábbiak szerinti módosítását javasolom :

„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT: X30 668,6] 30 698,6 millió forint

1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz :

c) Illetmény-kiegészítéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

X73 000191 214forint/fő "

27. jogcím 12523,3
28 . jogcím 6253,5
29. jogcím 2235,2

= 8. számú melléklet [III. jogcím 30 668,61
IV. jogcím 162,9



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX. 3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása +30,0 30,0

IX. 3 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
támogatása

300,0 -30,0 270,0



Indokolás

A módosító javaslat a törvényjavaslat 8. számú melléklete III. Helyi önkormányzati hivatásos
tűzoltóságok támogatása előirányzatának és a Fővárosi Önkormányzatot Tűzoltóparancsnokság
középirányító tevékenysége alapján megillető illetménykiegészítés normatíva fajlagos összegének
változtatását érinti. Az Országgyűlés a 2004. évi CXIII. törvénnyel módosította a Hszt. 103. ő-át,
melynek alapján a hivatásos állomány központi és területi szerveinél szolgálatot telesítők
illetménykiegészítése 5 százalékponttal megemelésre került 2004 . január 1-jei visszamenőleges
hatállyal.

A módosítás az önkormányzati tűzoltóság 2005 . évi támogatási előirányzatának 30 millió forint
összegű, az érintett állomány illetménykiegészítés normatív fajlagos összegének 18.214 forintos
emelésével jár.

A Hszt. módosítás 2004. évi pénzügyi vonzatát a Kormány pótelőirányzatként biztosította az
érintettek részére . Ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományának
illetménykiegészítéséhez a 2005. évi szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon, a
támogatási előirányzat fentiek szerinti módosítása szükséges .

Budapest, 2004. december 7.
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