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Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában`, 102 . ~-a (1) bekezdésében * (121 .
~-a (7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom:



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 2./
ponfának a következő módosítását javasolom :

�3 . számú melléklet :
2 . Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[2 254] 4000 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az igazgatási, sport, kommunális, út-,
hídfenntartási, valamint a településüzemeltetés során jelentkező egyéb kiadásaihoz a
lakosságszám szerint illeti meg"

A 2003 . évi költségvetés nem tartalmaz dologi automatizmust . Az önkormányzat kötelező feladatai
ellátására az önkormányzati törvény értelmében fedezetet kell biztosítani . Való igaz, hogy az
infláció csökkenő tendenciát követ évek óta, azonban 3 éven át a 4-5%-os infláció is jelentős
összeget képvisel . A központi költségvetés jelenlegi fiskális politikájával korlátozza az
önkormányzatiságot azáltal, hogy az önkormányzat által megtermelt bevételeket kötelezettséggel
terheli, a kötelező feladatok ellátásához szükséges dologi kiadásra nem biztosít többletet, ezt az
önkormányzatnak kell kigazdálkodnia . Az önkormányzati kötelező feladatok ellátása során a
számítástechnika jelentős fejlődése következtében az igazgatás költségei is jelentősen
megemelkedtek. Sokszorosára nőtt az irodai papír szükséglet, a technikát kiszolgáló festékanyag és
karbantartás költségei . Az évenként sorra kerülő útkarbantartások költségei is jelentős
többletköltséget emészt fel a gépek óradíjának emelése következtében . Az előbbieken túl jelentős
többletkiadást okoz az önkormányzatoknak az előrejelzések szerinti, az infláció mértékét jóval
meghaladó közületi energiafogyasztás . A villamos energia, a gázenergia árának emelkedése, s
dologi automatizmus hiányában ezt finanszírozni nem képes önkormányzati rendszer beláthatatlan
következményekkel jár az intézmények működőképessége szempontjából . Összefoglalóan a 2002 .
évi bérpolitikai intézkedések okozta önkormányzati finanszírozási defektust nagy mértékben
tetézheti 2003 . évben először dologi működésképtelenség is . Javaslom tehát, hogy a dologi
automatizmusra a 2003 . költségvetési évben biztosítson a kormány fedezetet a jelzett normatíva
megemelése kapcsán is .

Budapest, 2002 . november 17 .

Indokolás

2002 NOV 2 0.

Szita Kár

	

~di oltá~
Fidesz-Magyar Polgári Párt

	

Fidesz-Magyar Polgári Párt




