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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetéséről" szóló, T/17700 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 52. § .-ának elhagyását javasoljuk, ezzel egyidejűleg a
bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik :
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„[52.§

Módosító iavaslat

további

(1) A helyi önkormányzati alrendszerben - országos átlagban - a működési célú központi
költségvetési támogatások, hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó 3 %-
át kitevő államháztartási tartalékot kell képezni. Ennek mértéke :

a) a települési önkormányzatoknál a 4 . számú melléklet A) pontja szerinti helyben
maradó személyi jövedelemadó 16,7 %-a,

b) a megyei önkormányzatoknál a 4 . számú melléklet B) pontja a) és b) pontja szerinti
személyi jövedelemadó részesedés 16,7 %-a, továbbá

c) valamennyi önkormányzatnál és a többcélú kistérségi társulásoknál a 14 . §
(3) bekezdésében meghatározott rendeletben közzéteendő normatív hozzájárulások,
támogatások és a normatívan elosztott személyi jövedelemadó 0,9 %-a .

(2) Az (1) bekezdés szerinti összeget a helyi önkormányzatok költségvetésükben
céltartalékként irányozzák elő .

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak önkormányzatonkénti összegét a 14. § (3) bekezdésében
meghatározott rendeletben kell közzétenni .

(4) A helyi önkormányzatoknak az Áht . 63. §-ának (3) bekezdése szerinti pénzellátása a
(3) bekezdés szerint csökkentett összeg figyelembevételével történik .



(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a gazdasági növekedés
ismeretében és az államháztartás bevételi előirányzatainak függvényében, azok kedvező
alakulása esetén, a helyi önkormányzatok részére az államháztartási tartalék
felhasználását, valamint pótlólagos támogatást engedélyezzen .

(6) 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 .]"

Indokolás

A módosító javaslat elfogadása esetén az önkormányzatoknak nem lenne kötelező
zárolniuk pénzösszegeik 3%-át, hitelezve ezzel a központi költségvetést .

A javaslat arra irányul, hogy az önkormányzatok a jövőben is önkormányzatokként
működjenek, s a kormányzat ne próbálja meg saját költségvetési hiányosságait a települések
kárára finanszírozni . A kormány által előterjesztett javaslat jelentősen csorbítja az
önkormányzatok gazdasági autonómiáját, továbbá példátlan esetet teremt : hasonló
intézkedéseket csakis súlyos katasztrófahelyzetek esetén szoktak előírni az
önkormányzatoknak, de akkor sem ilyen nagyságú tételben .

Budapest, 2005 . november 3 .

Dr. Kovács Zoltán

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Bóka István
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