
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

~rsza~~y~ll~

	

pe

J

	

-~-~ ac gss

Érkezett: 2005 JúN 2 2 .

Képviselői önálló indítvány

2005. évi . . . törvény
a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló 2004. évi C YV. törvény

módosításáról

1.§

A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló 2004 . évi CXXXV. törvény 51 . § (5)-
(6) bekezdései helyébe az alábbi (5)-(7) bekezdések lépnek .

„51 . § (5) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy azon önkormányzatok
államháztartási tartalékának felhasználását és részükre pótlólagos támogatás
folyósítását engedélyezze, amely önkormányzatok területét különösen súlyos
természeti, vagy más, a település nagyobb részét érintő károsodás ért (vis maior) .
(6) A (4) bekezdés szerinti intézkedések helyi önkormányzatokat érintő részét,
valamint az (5) bekezdés szerinti intézkedéseket a 14 . § (3) bekezdésében
meghatározott rendelet módosításával kell közzé tenni, és az Áht. 63. §-ának (3)
bekezdése szerinti pénzellátást ennek megfelelően kell végezni .
(7) Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2005 . évben a központi költségvetési szerveknél -
ideértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is - és a fejezeti kezelésű
előirányzatoknál a 2004. évivel azonos összegű előirányzat-maradvány képződését
kell elérni . Az ehhez szükséges intézkedések végrehajtására a Kormány kap
felhatalmazást ."

2.§

Ez a törvény kihirdetésének napján lép hatályba .

Indokolás

Az idei évben már számos települést ért korábban szinte soha nem látott természeti
katasztrófa, amelyek gyakorlatilag teljesen tönkretették ezeknek az önkormányzatoknak a
közműveit, továbbá mind az önkormányzati, mind a magántulajdonban lévő ingó- és
ingatlanvagyonban több százmillió forintos kárt okoztak . Szintén felbecsülhetetlen kárt
okozott a települések külterületén lévő erdőkben, valamint a gyümölcsösökben a 2003 . óta
egyre erőteljesebben mutatkozó gyapjaslepke-invázió is, amelynek további negatív hatása van
az idegenforgalomra is .



Képviselői önállá indítványunk elfogadása esetén azon önkormányzatok államháztartási
tartalékát, amelyeket súlyos természeti vagy más, a település nagyobb részét érintő károsodás
ért a kormány feloldhatná, továbbá részükre pótlólagos támogatás folyósítását
engedélyezhetne. Ez a rendelkezés mindenféleképpen a humánus eljárás felé vezethetné a
kormányt ilyen katasztrófaközeli esetekben, hiszen jelenleg a hatályos jogszabályok nem
teszik lehetővé a bajba került települések hatékony pénzügyi támogatását .

A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló 2004 . évi CXXXV . törvény 51 . § (5)-
(6) bekezdéseinek fenti módosítására meglátásunk szerint azért van szükség, mert a jövőben a
mátrakeresztesi, illetve a módi természeti csapásokhoz hasonlatos történések bármikor
előfordulhatnak, s a jelenlegi szabályozás szerinti vis maior keret nem alkalmas az ezekhez
hasonló horderejű katasztrófák utáni segítségnyújtásra, továbbá a már szinte az egész ország
területén megjelenő gyapjaslepke-invázió elleni védekezés anyagi forrásainak megteremtésére
sem .

Budapest, 2005 . június 21 .

Dr. Kovács Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Demeter Ervin
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