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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az
Önkormányzati bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő:

A törvényjavaslat 19 . §-a (1) és (3) bekezdéseinek következő módosítását javasoljuk :

"19. §

(1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 2005 . január 1-jétől beszedett
a) 2004. június 30-án nyilvántartott hátralékbóla végrehajtási cselekmények eredményeként befolyó

illeték 20%-a a központi költségvetést, 80%-a pedig a fővárosi, megyei, illetve a megyei jogú
városi önkormányzatokat,

b) az a) ponton túli illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig a fővárosi, a
megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat

illeti meg a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint .

(3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, (1) bekezdés[ben] b)
pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés
alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi
Önkormányzatot,

b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben - egyhuszad részenként -, egyharmada a megye,
valamint a főváros 2004. január 1 jei lakosságszáma arányában - a Kincstár országos összesítését
követően - a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg .

c) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, az (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2)
bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevételösszege a
behajtó megyei és fővárosi önkormányzatot illeti meg . Az önkormányzat ezen bevételének
felhasználásával valósíthatja meg az illetékhivatal informatikai rendszereinek (hardver- és
szoftver-eszközeinek) korszerűsítését .

d) Amennyiben a megyei illetékhivatalnál, valamint a Fővárosi Illetékhivatalnál 2004 . december 31-
én nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint ugyanezen hátralék
25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az illetékhivatal - az
önkormányzat a) és c) pontokban foglalt illetékbevétele terhére - köteles a különbözet 50%-át, az
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(1) bekezdés[ben] a) pontjában meghatározott illetékbevétellel együtt a központi költségvetés
részére átutalni .

Indokolás

Az illetékhátralék nagysága miatt továbbra is indokolt fenntartani a behajtást elősegítő ösztönzőrendszert .

Budapest, 2004 . december 8 .
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