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Szili Katalin Asszonynak
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály . 91 .§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 118 .§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a
115.§ (2) bekezdésére - bejelentem, hogy írásbeli választ igénylő kérdést kívánok intézni
Lamperth Mónika Miniszter Asszonyhoz „Milyen koncepció alapján dolgoznak a
Belügyminisztériumban a fővárosi forrásmegosztás normatív szabályozásán és mikor
vonják be az érintett kerületi önkormányzatokat a jogszabály előkészítésbe?" cínunel .

A rendszerváltást követően az önkormányzati törvény szabályozta először a fővárosi
önkormányzat és a fővárosi kerületek önkormányzatai közötti pénzelosztás szabályait . Kezdettől
fogva heves viták zajlottak, mert egyenlőtlen a kerületek infrastruktúrális fejlettsége, egyes
kerületek bőkezűen, mások szűkmarkúan tervezték egy-egy feladat kiadásait . Az elosztást eleinte
a kerületek többségének egyetértésével, később csak a véleményük megkérdezésével
szabályozhatta a Fővárosi Közgyűlés rendelete . A heves viták után több beadvány is született az
Alkotmánybírósághoz a Közgyűlés rendeleteivel szemben .
Az Alkotmánybíróság 171/B/2000 . számú határozatában így rendelkezett :
„Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes
helyzet keletkezett azáltal, hogy az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi
LXV. törvényben nem állapította meg a törvény 64 . § (4) bekezdésében meghatározott, a fővárosi
önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 64 . § (5)
bekezdése szerinti megosztásának, a kerületi önkormányzatok számára az Alkotmány 44/A . § (1)
bekezdés a) pontjában biztosított önkormányzati alapjog védelmének garanciális szabályait . Az
Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést arra, hogy jogalkotási kötelezettségének 2002 .
december 31-ig tegyen eleget."
Az Országgyűlés a határidőre formailag megoldotta a problémát azzal, hogy a kerületek
többségének egyetértéséhez kötötte a rendelet megalkotását és határozott arról, hogy a
forrásmegosztás végleges szabályait külön törvény rögzítse .
(4) A külön törvényben meghatározásra kerülő forrásmegosztásra vonatkozó normatív
módszereket első alkalommal a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek 2004. évi megosztásáról szóló rendelet megalkotásakor kell
alkalmazni ."

Idézet az Ön által jegyzett törvényjavaslatból :
"(6) A fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti - feladat- és hatáskörarányos -
forrásmegosztás érdekében számba kell venni a kötelezően ellátandó feladatokat, melyeknél a
fővárosi és az egyes kerületi önkormányzatokra vonatkozóan egységesen - fajlagos mutatók és
normatívák képzésével - meg kell állapítani a számított működési kiadásokat .
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A forrásmegosztás során - a külön jogszabályban meghatározott módszer szerint - meg kell
határozni a főváros és az egyes kerületek korrigált bevételeit . A forrásmegosztás
végeredményeként a fővárosi és minden egyes kerületi önkormányzat korrigált bevétele és
számított működési kiadása arányának meg kell egyezni .
(7) A működési forrásszükséglet előzőekben bemutatott biztosítását követően fennmaradó osztott
bevételeket a felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési forrásszükségletek arányában kell
megosztani a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között . A felújítási, rekonstrukciós és
fejlesztési forrásmegosztás során figyelembe kell venni különösen a kerületi önkormányzatok
vagyoni helyzetét, az infrastruktúra fejlesztés területén meglévő hiányosságokat, az arányos
fejlesztés követelményét és az egyes önkormányzatok eltérő jövedelemtermelő képességét .
(8) A forrásmegosztás normatív módszereit külön törvény határozza meg ."

A koncepció vitathatatlanul igazságos elveken nyugszik, de az elfogadott szöveg ennél
általánosabb . A törvénynek meg kell születnie 2003-ban, hogy 2004-ben az alapján tudjon
létrejönni a forrásmegosztás . Tudtommal a Belügyminisztérium dolgozik az előterjesztésen .

A következőt kérdezem Belügyminiszter Asszonytól :

Milyen koncepció alapján dolgoznak a Belügyminisztériumban a fővárosi forrásmegosztás
normatív szabályozásán és mikor kívánják bevonni az érintett kerületi önkormányzatokat
jogszabály előkészítésbe?

Budapest, 2003 . szeptember 16 .

ÉRKEZETT

2003 SiEPi 1 7
Dr. Nagy ábor Tamás
Országgyűlési képviselő

Fidesz Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

