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terjeszti 016 :

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Orszdggyüiofs einükifnek

Hel_v6eh

Tiszteit Elnök Asszonyt

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése stupidul a Magyar Kőztirsaslag
2004. évi kültségvetiseről cs az államháztartás három éves kereteiről sz616 tőrvc ny
vcgrehajtásár6l szóló T/I7290. számit tt3rvdnyjavaslathoz az Őnkorn Anyzati bizottság a
kc3vetkevb

módosító javaslatot

Bizottsd-ei módosító javaslat

1 . A törvényjavaslat 7 . § (3) bekezdés a) és c) pontja az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és norma fv, kötött
felhasználású támogatások, valamint a ullegyei önkormányzatokat az általuk fenntartott
intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó- részesedés
előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatósr..ámok alapjára
megillető és a részükre a kt ltségvetési évben folyósított ősszegek külc nbi tetei az Áht. 64 .
§-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következSk :
a) visszafizetési kötelezettség [3 529,5] 3 510.7 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2 102,9 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2004 . év után elsírt tartozása [1 426,61
1 407,$ millió forint ."

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

„(7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989 . évi =VIII. törvény 2. §-ának (5)
béke.déle alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a
(3) bekezdés c) pontjában, valamint az (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési
k8tclezéttségekbc l

a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímmén oR¥enlegében [ . . .1 563,2
millió forint,

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM . R .
t<zrtairnaz7.£m »
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Budapest, 2005 . október 18 .

indokolás

Kisvárda város önkormányzatnál az Rllami 5zámvevószéék az oktatási intézményekben
maximális átlaglétszám túllépése miatt 18,8 millió forint visszafizetésre tett javaslatot. A
kOzoktatási törvénynek az a 2003_ évi módosítása, miszerint „a maximális osztálylétszám
feletti gyerekek, tanulók létszámit a normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelmen kívül
kell hagyni" gyakorlatilag ucm lepett hatályba, mert egy következe tc rvénymódosítás 2004 .
január 1-jével ezt érvénytelenítette . Mindezek slagján a létszámhatár felef#`i tanutók-ra
igénybevett normatíva nem zxiinc sül jogtalannak, ezért indítványozzuk a 18,8 millió forint
visszafizetési küteaezettség elengedését .
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