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Kapcsolódó módosító javaslat!

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T117700. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztek elő a TI] 77001819 . számú módosító indítványhoz kapcsolódóan .

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, il-
letve csökkentését javasolom :



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, e&y tizedessel)
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

1 Normatív hozzájárulások

1 Települési önkormányzatok feladatai 19 097 4 +1500-0 20 597 4

10 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támoga-
tála

9000,0 -1 500 0 7 500 0

Megjegyzés: aformanyomtatványon 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) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklete 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 legalább 3 000 000
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 . december 5 .
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