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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Qrakurmúrayzatz bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnöknek

14~ ívben

Tisztelt Elnök Asszanyl

A (lázszabály 94. § (1) bekezdőse ós a 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság
2004. évi kóltscgvctcsérói és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény
végrehajtásáról szóló T/17290 . számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati bizottság a
kővetkező

módosító javaslafot
terjeszti eló :

A tdrvényjcrvuslat 7. § (13) bekezdése helyéhe a kfivetkezó bekezdés kerül.

„7.§
(13) [Az (5) bekezdés a)-b) pontjának - a Költségvetési Tőrvény 4. sz. melléklete 11I./2.4 .
pont második mondatában szereplő módszer szerinti - egyenlegéből előlegként
átutalásra került 3972,7 millió forint . A különbözet folyósítására c törvény elfogadását
követően kerül sor.]Az(5),bekezdés aa-b) pontjának-a Költségvetési Törvény 4. sz .
melléklete IIIJ2.4.iiontjában szcretllő módszer szerinti-epyenlegcből a kie%zészftésscl
érintett tinkarmány6toknakelöleltként 3 972,7 millió forint került átutalá-,ra. A
küiőnbözetből a beszamitassal érintett cinkormányzatok vi "k az Áht„;_ 64 . f7)
bekezdésé ek ' ele ő elszámolás során keletke s e "tárt növelő - vi s ési
kötelezettség Költségvetési TcSrvény 4. sz. Mellóklete IIi./S . -Pontja alapján mtuciniálisan
visszaigyelhets5 öcsszeggel _ _csókkcntett részét Az ezut~n fennmaradó összeget- a
KcöltséQvctési Törvény~ 4. sz . melléklete IILl2 4 pontiéban szereplő anódszer szerint - a
lki gé tésben részesülő önkonnányzatok kapták Az önkormányzatokat megillető forrásokat
a PM-BM. R. részletezi .,"

IHdókolás
A 2004. évi jővedelemkűlönbség mérséklés elszámolása során a besrántítással érintett
ónkormányzatoknál 1,7 milliárd forint vísszafizetésí kötelezettség keletkezett. A kiugró
összegű visszatérítést a véglegezett bes7~ámitási összeg 25%-át kitevő, sajátforrású
fejlesztések után járó támogatás is csak részben kompenzálta .

Ezért javasolható, hagy a 25%-os támogatással csökkentett visszafizetési kötelezettség - a
jóvedelemkül~nbség mérséklésben megmaradt forrás terhére - a beszámítással érintett
cinkormányzatoknál visszapótlásra kerűljőn .

Budapest, 2005 . október 11 .
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