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MAGYAR ORSZAGGYULE, rkezett. 2004 DEC 0 8.Önkormányzati bizottsága

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:

1. A törvényjavaslat 51 . § (2) bekezdése a) pontjának az alábbi módosításátjavasoljuk:

„(2) a) [A helyi önkormányzatok állami támogatásai és hozzájárulásai előirányzatának 2,5%-a -
összhangban az e paragrafus (1) bekezdésével - szintén államháztartási tartalékot képez . Ezt
a helyi önkormányzatoknál a 18 . § (1),_ illetve (2) bekezdése szerint átengedett személyi
jövedelemadó terhére, a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi
jövedelemadó és a megyei önkormányzatok 4. számú melléklet B) 11 . a) és b) pontja szerinti
személyi jövedelemadó részesedése együttes előirányzatával arányosan kell végrehajtani .]
A helyi önkormányzatok költségvetésében - összhangban az e paragrafus (1) bekezdésével - szintén
államháztartási tartalékot kell képezni . Ennek mértéke 17,25%, a települési önkormányzatoknál a
4. számú mellékletA)pontja szerinti helyben maradó személyi jövedelemadóra, a megyei
önkormányzatoknál a4. számú mellékletB) 11.a) és b) pontja szerinti személyi jövedelemadó
részesedés 78%-ára vetítve . "

2 .A törvényjavaslat 4. számú melléklete B) pontja következő módosításátjavasoljuk:

„B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az
MII. pont szerint .
I. E törvény 3 . és 8 . számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad
Előirányzat :

	

[234 233,4 239 693,4]232584,0 millió forint

- A 3 . számú melléklet 11 . jogcímének forrása [0,28 28,09] 16,86%-ban az átengedett személyi
jövedelemadó :

millió forint
= 3 . számú melléklet

	

11. jogcím

	

[78,9 7 808,1]4 623 1

II. Megyei önkormányzatok személyijövedelemadó-részesedése

Előirányzat :

	

[19 206,1] 19 903,1 millió forint

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet :

Bizottsági módosító javaslat



a) egységesen

	

538 millió forint,
b) a megye 2004 . január 1 jei lakosságszáma után

	

[150]232 forint/fő,
c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után

	

33 300 forint/ellátott .

3. A törvényjavaslat 5. számú melléklete következő módosítást és kiegészítését javaso juk.

10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat :

	

[25 300,0]24 603,0 millió forint



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag Összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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 .
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Normatív hozzájárulások

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok [28 943,31 +697,0 29 640 3

2 Központosított előirányzatok

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

[25 300,01 -697,0 24 603 0



Budapest, 2004. december 8.

Indokolás

A módosítás a megyei önkormányzatok pozíciójának mintegy 700 millió forinttal történő javítását
szolgálja.
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