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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a
továbbiakban : Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmányügyi,
igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi
bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban : Emberi
jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a
továbbiakban : Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (a
továbbiakban : Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban :
Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági
bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban :
Kulturális bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (a továbbiakban : Külügyi
bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos
bizottsága (a továbbiakban : Oktatási bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága
(a továbbiakban : Önkormányzati bizottság), valamint Sport- és turisztikai bizottsága (a
továbbiakban : Sport bizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről
szóló törvény végrehajtásáról szóló, T/881 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá
az ahhoz benyújtott T/881/12 ., 17-24. számú kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatokat .

Az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a
Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális
bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság és a
Sport bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat nem érkezett .

Az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság és az Oktatási bizottság a kapcsolódó módosító
javaslatokat 2006. november 6-ai (hétfő) ülésén tárgyalja .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Költségvetési Törvény : a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló 2004 . évi
CXXXV. törvény
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I.
1. Dr. Nagy Imre képviselő - kapcsolódva az Önkormányzati bizottság T/881/14 .

számú módosító indítványához (T/881/16 . számú ajánlás 3 . pontja) - a törvényjavaslat 7 . § (5)
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja :

/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések)

„(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-
differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített
mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított
összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően - az Áht . 64. §-ának
(7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők :
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a) visszafizetési kötelezettség [8133,8] 8 013 7 millió forint,"

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 . pontjában ismertetett
javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/881/21/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Dr. Nagy Imre képviselő - kapcsolódva az Önkormányzati bizottság T/881/14 .
számú módosító indítványához (T/881/16 . számú ajánlás 3 . pontja) - a törvényjavaslat 7 . § (6)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/

„(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek a
ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal
alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján
igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4 . számú melléklete IIL/6. pontja szerint [672,2]
656 0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli . Ennek helyi
önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 . pontjában ismertetett
j avaslattal .

Indokolás : Lásd a T/881/21/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Dr. Balogh László képviselő - kapcsolódva Papp József T/881/3 . számú módosító
indítványához (T/881/16 . számú ajánlás 5 . pontja) - a törvényjavaslat 7 . § (6) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

lA költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/

„(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek a
ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal
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alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján
igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4 . számú melléklete IIL/6. pontja szerint [672,2]
639,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli . Ennek helyi
önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R . tartalmazza ."

Indokolás : Lásd a T/881/12 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja
- a Gazdasági biz, nem támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. Dr. Bóth János képviselő - kapcsolódva Pál Béla képviselő T/881/8 . számú
módosító indítványához (T/881/16 . számú ajánlás 12 . pontja) - a törvényjavaslat 7 . § (7)
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja :

/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/

„(7) A helyi önkormányzatokat az Áht . 64/13 . §-ának (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzat jogcímen [531,1] 529 3 millió forint,"

/visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R .
tartalmazza. /

Indokolás : Lásd a T/881/19. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

5. Dr. Tilki Attila képviselő - kapcsolódva Botka Lajosné és Jauernik István T/881/7 .
számú módosító indítványához (T/881/16 . számú ajánlás 11 . pontja) - a törvényjavaslat 7. §
(8) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja:

/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/

„(8) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989 . évi XXXVIII. törvény 2 . §-ának (5)
bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3)
bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési
kötelezettségekből
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a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében [ . . .] 478,4 millió
forint,"

/visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R .
tartalmazza./

Indokolás: Lásd a T/881/17. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatia
- az Önkormányzati biz . támojzatia

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Botka Lajosné és Jauernik István képviselő - kapcsolódva T/881/7 . számú
módosító indítványukhoz (T/881/16 . számú ajánlás 11 . pontja) - a törvényjavaslat 7 . § (8)
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja :

/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/

„(8) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989 . évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5)
bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3)
bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési
kötelezettségekből

a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében [ . . .] 537.8 millió
forint,"

/visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R .
tartalmazza ./

Indokolás : Lásd a T/881/18 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. nem támozatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támoQatia
- az Önkormányzati biz . támozatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. § (14) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/

„(14) Amennyiben a (12)-(13) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90
napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről
származó befizetései", valamint a [10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek"
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bevételi] 10032000-01034073-00000000 "Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései"
számlájára, a Kincstár az Áht . 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi
költségvetést megillető követelés érvényesítéséről ."

Indokolás : Lásd a T/881/23 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosítójavaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

8. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7 . §-át a következő (17)-(19)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

„(17) Az Országgyűlés megállapítsa, hogy az önkormányzati út- és szennyvízcsatorna
beruházásokhoz 2002-2005 . években az Állami Számvevőszék vizsgálata alapión jogtalanul
igénybevett közműfejlesztési támogatás miatt az önkormányzatokat 3 .112,0 millió forint
visszafizetési kötelezettség terheli .

(18) A 2002. május 22-ét követően megállapított, lakás-takarékpénztári
megtakarításból megfizetett közműfejlesztési hozzájárulások után a Kincstár csak abban az
esetben folyósíthat közműfejlesztési támogatást, ha az önkormányzat jegyzőse és az érintett
magánszemély-a 2005 . évi CXVIII . törvény 7. ~ (18) bekezdése szerintieken túl-
nyilatkozik arról, hogy a támogatás alapig a magánszemély által a lakás-takarékpénztári
számlára elhelyezett saját megtakarítása. A közműfejlesztési támogatás az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésére szolgáló lakás-takarékpénztári szerződés lejártát követően
igényelhető, és a támogatás alapja nem haladhatja meg a megállapított és írásban közölt
közműfejlesztési hozzájárulás összegét .

(19) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (17) bekezdésben szereplő
közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről - az érintett önkormányzat kérése
alapján- külön rendelkezzen. Az önkormányzatok ezirányú igényüket a PM-ÖTM R .
kihirdetését követő 30 napon belül az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek
jelezhetik. A Kormány az önkormányzatok pénzügyi helyzetét figyelembe véve-az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a pénzügyminiszter előterjesztése
alapján- az igénybejelentések határidejét követő 30 napon belül dönt a támogatás
visszafizetésének ütemezéséről, amelynek végső határideje 2015 . december 31 . lehet ."

Indokolás : Lásd a T/881/24 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Szászfalvi László, Révész Máriusz, dr. Hörcsik Richárd és Kuzma László
képviselők - kapcsolódva Révész Máriusz és Kuzma László képviselők T/881/6 . számú
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módosító indítványához (T/881/16 . számú ajánlás 18 . pontja) - a törvényjavaslat 10 . § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolják:

„10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat [ . ..] 4.952.796 millió forint
egyszeri - a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási
kiegészítő támogatás illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetéséről szóló 2005 . évi CLIII. törvény 1 . számú melléklet, XX. Oktatási
Minisztérium fejezet, 11 . cím, 2. alcím, 3 . jogcím-csoport, 2 . Egyházi és kisebbségi
közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére, illetve javára
2006. decemberében ."

Indokolás : Lásd a T/881/20 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. Szászfalvi László, Révész Máriusz, dr. Hörcsik Richard és Kuzma László
képviselők - kapcsolódva Révész Máriusz és Kuzma László képviselők T/881/6 . számú
módosító indítványához (T/881/16 . számú ajánlás 18 . pontja) - a törvényjavaslat 10. §-át új
(2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

„(2) Az egyházi szociális intézményfenntartókat 1 612,41 millió forint egyszeri - a
2005. évi önkormányzati szociális támogatást kompenzáló- szociális kiegészítő támogatás
illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló
2005. évi CLIII. törvény 1 . számú melléklet, XXIV . Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9 . cím, 12. alcím, 3 . jogcím-csoport, Egyházi szociális
intézményi normatíva kiegészítése iogcímének előirányzata terhére, illetve javára 2006 .
decemberében."

Indokolás : Lásd a T/881/22 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Az Ifjúsági bizottság 2006. október 30-án megtárgyalta a T/881/16 . sz. ajánlás alábbi
pontját, és arról az alábbiak szerint foglalt állást

pont

	

Bizottság

	

Előterjesztő
17 .

	

támogatja

	

egyetért
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2006 . november 2 .

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Dr. Eörsi Mátyás s .k.,
az Európai ügyek

bizottságának elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke

Korózs Lajos s.k.,
az Ifjúsági, szociális és családügyi

bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális és sajtó-

bizottság elnöke

Font Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Dr. Szabó Zoltán s.k.,
az Oktatási és tudományos

bizottság elnöke

Bánki Erik s.k.,
a Sport- és turisztikai

bizottság elnöke

Dr. Avarkeszi Dezső s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke

Balog Zoltán s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Simon Gábor s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

Dr. Lázár János s.k.,
a Honvédelmi és rendészeti

bizottság elnöke

Katona Kálmán s.k.,
a Környezetvédelmi
bizottság elnöke

Németh Zsolt s.k.,
a Külügyi és határon túli magyarok

bizottságának elnöke

Dr. Simicskó István s.k.,
a Nemzetbiztonsági
bizottság elnöke

Jauernik István s.k.,
az Önkormányzati és területfejlesztési

bizottság elnöke
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