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Az Országgyűlés

	

É 5Gzet : 2007 NOV 2 O .Önkormányzati és területfejlesztes i
bizottsága

Bizottsági módosító javaslat !
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2008 . évi költségvetésérő l szóló, T/3860. számú törvényjavaslat költségvetési
elő irányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően — az
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság az alább i

bizottsági módosító javaslato t
terjeszti elő .

1) A törvényjavaslat 4. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék el ő irányzatból
átcsoportosítson a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejeze t
5 . Központosított előirányzatok cím S. számú mellékletben szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatása és 26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatás a
jogcímekre, amennyiben e jogcímeken rendelkezésre álló elő irányzat már felhasználásra került .”

2) A törvényjavaslat 5. számú melléklete az alábbi 26. ponttal egészül ki :

„26. A 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása

Elő irányzat :

	

40 000,0 millió forint

A központi költségvetés támogatást nyújt a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartot t
költségvetési szervek munkavállalói 2008 . évi illetményének — e törvény alapján történő — növelésére.A
támogatás a helyi önkormányzatot a 2008 . január 1-ei foglalkoztatotti létszám illetményadatainak
felmérése alapján illeti meg, az illetmény-előmeneteli rendszer növeléséhez kapcsolódó kiadásaira ,
elszámolási kötelezettség mellett .

A támogatás folyósítása a felmérést követ ő első ütemben halmozott id őarányosan, majd havonta
egyenlő részletekben a nettó finanszírozás keretében történik . A központi költségvetés a felmérés
eredményének megállapításáig a bérfizetési időpontokhoz igazodóan előleget biztosít, elszámolás i
kötelezettség mellett . A havi előleg összege a 2007 . első félévi rendszeres személyi juttatásnak az
illetmény-el őmeneteli rendszerek 2008 . évi emelkedési mértékével számított összegének id őarányos,
része. Az elő leg összege a támogatás első ütemű folyósítása összegébő l levonásra kerül. A támogatási
i én felmérésének módszerét a fol ósítás és elszámolás rend'ét a Kormán 2008 . február 29-éi
rendeletben szabályozza .”

3) A törvényjavaslat 2008. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állam i
pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti — módosítását
javasolom:



Javaslat a 2008 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

5 Központosított előirányzatok [109 312,9] +40 000,0 149 312, 9

X. MINISZTERELNÖKSÉ G

20 Tartalékok

2 Céltartalékok

1 Különféle személyi kifizetések [173 598,3] -40 000,0 133 598, 3

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel.
A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Indokolás

A módosító javaslat a közszolgálati illetmény-el őmeneteli rendszerek növelésének forrását a
helyi önkormányzatok számára ez irányú kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekébe n
biztosítja . Megteremti arra is a lehetőséget, hogy ha az elő irányzaton rendelkezésre álló forrá s
– a felmérést követően – nem elegendő , akkor a szükséges pénzeszköz tartalékból
átcsoportosításra kerüljön .

A javaslat emellett meghatározza a támogatás jogosultsági körét és elosztási keretszabályait.

Budapest, 2007 . november 20 .
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