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Módosító javaslat!

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséról szóló, TI] 7700 . számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot*

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2006 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, il-
letve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XIX. EU INTEGRÁCIÓ

2 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat

EU támogatások intézményrendszerének fejlesz-
tése

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 260 0 -1260 0,0

2 Munkaadót terhelt járulékok 403,2 -403 0,0

3 Dologi kiadások 1350,1 -87,0 1263,1

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel .



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú mellék-
lete 1 . pontjának következő módosítását* javasolom :

„ 3. számú melléklet a 2005. évi . . . törvényhez

1. Települési önkormányzatok feladatai

a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

1400 forint/fő,

de településenként legalább 1500 000 forint

azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott községenként leizfeljebb
5 000 000 forint .

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező
alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez . Ide tartoznak különösen a
település-üzemeltetési, az igazgatási, valamint a sportfeladatok ."

Indokolás

A kistelepüléseken a tavalyi szabályozáshoz hasonlóan szükséges megnövelni a normatívát .

Budapest, 2005 . november 4 .
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