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országgyű lési képviselő

Módosító iavaslat

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénze k
szabályozásával összefüggő módosításáról T/11208 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

I. A törvényjavaslat 13 . § (3) bekezdésében szabályozott Gst. 10. § (2) bekezdésének d)
pontja az alábbiak szerint módosul :

[(2) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására]

„d) a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város esetében a [100] 300 millió forintot ,
országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányza t
esetében az adott évi saját bevételeinek 10 [20] %-át meg nem haladó, de legfeljebb [10] 100
millió forint összegű fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez .”

II. A törvényjavaslat 13 . § (4) bekezdésében szabályozott Gst . 10. § (2) bekezdésének d)
pontja az alábbiak szerint módosul :

[(2) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására]

„d) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével, a fővárosi önkormányzat és megyei jog ú
város esetében a [100] 300 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 2 0
millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 10 [20] %-át meg
nem haladó, de legfeljebb [10] 100 millió forint összegű fejlesztési célú adósságot
keletkeztető ügylet megkötéséhez .”



Indokolás

Indokolt a hitelfelvételi korlátozás összegének módosítása, hiszen főleg a nagy
önkormányzatok esetében olyan alacsony határt húz a javaslat, ami komolytalanná teszi az
egész intézményt . Ezzel együtt a saját bevételekhez mért meghatározás túl magas, hiszen a 20
%-os arány kisebb önkormányzatok esetében bár összegszerűen nem, de az önkormányzat
saját forrásaihoz képest igenis eltúlzott lehet .

Budapest, 2013 . május 22 .

dr. Staudt Gábor
v~.

eget űs Lorántné
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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