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Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Hel ben

T/1220/955 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséró7 szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában, 102 . ~-a (1) bekezdésébenfoglaltaknak
megfelelően - csatlakozva a T/1220/701 . számú módosítójavaslathoz

kapcsolódó módosító javaslatot

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosításpénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



_2_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egyti_edessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XX[ . Pf;NZÜGYMMISZTERIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

I Személyi jövedelemadó 961 900,0 +22 540,0 984 440.0

XI . BF:LÜGYMINISZTERIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

Normatív hozzájárulások

19 Ovodai nevelés 54 740,0 +22 540,0 77 280.0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-lohikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-mádosltás tüntdhetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összejUggésben az előirányzathoz
kapeso16d6 bevétel vagy a támogatás összegét is mGdosUani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatósokat részletező melléklet mádosltására /rányalójavaslat összeJUggésben állhata törvényjavaslat más mellékletelve/ A
része167rányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben ól/hatnak a kiadásokat bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 19.

pontjának a következő módosítását javasolom:

3. számú melléklet

19. Óvodai nevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[170 000] 240 000 forint/gyermek

Indokolás
A törvényjavaslat általános indoklása a 2,8 pontban tartalmazza a helyi önkormányzatok
fonásszabályozását, mely bemutatja az önkormányzatok feladat növekedésének forrásigényét és a várható
bevétel emelkedését .
A kimutatások alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok részére biztosított központi költségvetési
kapcsolatokból származó forrás csak a feladatok �előző" évi szinten tartását teszi lehetővé.

Az átengedett SZJA helyben maradó részének és a gépjárműadó részesedésének növelése nem biztosít
több forrást az önkormányzatok részére, mert teljes egészében a 2002 . szeptember 1-jei közalkalmazotti
béremelés fedezetét szolgálja . Azoknál az önkormányzatoknál, ahol a személyi juttatások aránya magas a
dologi kiadásokhoz viszonyítva a növekmény még a béremelést sem fedezi teljes mértékben .

A dologi kiadások legalább a tervezett inflációt követő emelésére központi forrás továbbra sem áll
rendelkezésre. Nem jelenik meg a normatív támogatás összegében az ágazati törvények által már elő írt
többlet feladatok pénzügyi hatása sem .

Budapest, 2002 . november 26.

Dr. Kovács Zoltán
Fidesz Magyar Polgári Párt




