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tt. 2005 0KT 0 3.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló törvény végrehajtásáról a T/17290 . számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 . § (1),
102 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 7. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az Országgyülés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk
fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-
részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített
mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított
összegek különbözetei az Áht . 64 . §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás
alapján a következők :

a) visszafizetési kötelezettség [3 529,51 4 044,7 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés [2 102,91 2 010,8 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2004 . év után előírt tartozása
[1426,612 033 9 millió forint."

2. A törvényjavaslat 7. § (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az Országgyülés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a
feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött
felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket
ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe az Áht . 64/A.
§-ának (4) bekezdése szerint, [100,7] 106,2 millió forint igénybevételi kamatfizetési

Bizottsági módosító javaslat



kötelezettség terheli . Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-
BM. R. tartalmazza ."

3 . A törvényjavaslat 7 . § (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul :

„(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-
differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített
mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére
folyósított összegek különbözetei - az Áht . 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően
az Áht. 64. §-a (7) bekezdésének szerinti elszámolás alapján - a következők :

a) visszafizetési kötelezettség [7 363,71 8 255,6 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás [1 404,6] 1 423,5
millió forint,"

4 . A törvényjavaslat 7 . § (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul :

„(6) A helyi önkormányzatokat az Áht . 64/13 . §-ának (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzat jogcímen egyenlegében [447,811325 5 millió
forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú
foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében [17,5] 52,2 millió forint,

c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi
önkormányzatok támogatása jogcímen 1 147,2 millió forint,

d) a 2003 . december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött
felhasználású támogatásokból fel nem használt [220,4] 263,2 millió forint,

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM . R .
tartalmazza ."

5. A törvényjavaslat 7 . § (7) bekezdés az alábbiak szerint módosul :

„(7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989 . évi XXXVIII . törvény 2 . §-ának (5)
bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi
önkormányzatokat a (3) bekezdés c) pontjában, valamint az (6) bekezdésben
meghatározott visszafizetési kötelezettségekből

a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen eKyenlegében [ . . .]
582,0 millió forint,

b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében [ . . .] 877,7 millió forint,

c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú



foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében [ . . .] 34,7 millió forint,

d) [cél] színházi támogatások jogcímen [ . . .] 1,7 millió forint,

e) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen [ . . .] 15,1
millió forint,

f) [a céljellegű decentralizált támogatás jogcímen . . . .] a megyei
önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó SZJA
kiegészítés elszámolása alapján egyenlegében 25,2 millió forint, valamint

g) a 2003 . december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött
felhasználású támogatásokból fel nem használt [ ] 42,8 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM . R.
tartalmazza."

6 . A törvényjavaslat 7 . §-a új (8),(9) és (10) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti
(8)-(13) bekezdésének számozása (11)-(16) bekezdésre változik :

„(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-
differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített
mutatószámok ala*án *áró és a költségvetési évben az önkormányzatok részére
folyósított összegének (5) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami
Számvevőszék vizsgálata alapján

a) a visszafizetési kötelezettség 891,9 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 18,9 millió forint,

amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM . R. tartalmazza ."

„(9) Az önkormányzatok jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában
megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul
visszaigényelt 2 172 ezer forint állami támogatás visszafizetése, illetve a még
jogszerűen járó 221 544 ezer forint elszámolásának az Állami Számvevőszék
által megállapított részletezését a PM-BM .R. tartalmazza."

„(10)A 2004 . évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megyék
közti felosztásáról szóló 63/2004 . (IV.15 .) Korm. rendelet alapján -a kötelező
lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt-4,8
millió forint előirányzat visszavonásáról a belügyminiszter rendelkezik . „



7 . A törvényjavaslat 7 . § eredeti (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(12) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy [azon] a települési önkormányzatokat
[részére, melyeket] a Költségvetési Törvény 4 . sz. mellékletének IIL/2 .4. pont első
mondatában rögzített elszámolási kötelezettség alapján 5 868,6 millió forint
visszatérítés illeti meg,[, a Kormány az önkormányzatok 2005 . évi előirányzata
terhére 5 649,2 millió forint összegű támogatás átutalásáról rendelkezett .]

Indokolás

A törvényjavaslat 7. § (3),(4),(7),(8),(9),(10) pontjai nem tartalmazzák az ÁSZ vizsgálat
által feltárt visszafizetési kötelezettségeket és a pótlólagos támogatási igényeket. A
módosító javaslat az Állami Számvevőszék megállapításaira figyelemmel a (3) bekezdés
c) pontban meghatározott hozzájárulások és támogatások egyenlegében 2 033,9 millió
forint visszafizetéséről rendelkezik . A központosított előirányzat esetében 1 325,5 millió
forint, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás
támogatás jogcímeken mutatkozó többlet felhasználás miatt összességében 52,2 millió
forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 15,1 millió forint, a megyei
ellátottak után járó SZJA kiegészítés elszámolása alapján jogtalan igénybevétel miatt 25,2
millió forint, valamint 263,2 millió forint 2003 . december 31-én feladattal terhelt
központosított és normatív, kötött felhasználású, fel nem használt támogatás
visszafizetését javasolja . A 7. § (8) pontja a helyi önkormányzatok jövedelem-
differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített
mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére
folyósított összegek különbözetének egyenlegében 873 millió forint megfizetéséről,
a (9) pontban a

	

jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában
megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul
visszaigényelt 2 172 ezer forint személyi jövedelemadó visszafizetéséről, illetve a
még jogszerűen járó 221 544 ezer forint kifizetéséről, továbbá a 7 . § (10) pontban a
helyi önkormányzatok területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás kötelező
lemondás elmaradása miatt 4,8 millió forint előirányzat visszavonásáról rendelkezik .

Budapest, 2005 . október 3 .

Tállai András
elnöke
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