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Módosító javaslat,

Kövér László. .úrnak,
az Országgyűlés Elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr'
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) ÜGY határozat 102, (1) '
bekezdése alapján „A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes
törvények módosításáról” szóló T/12513. számú törvényjavaslathoz a következő
módosító javaslato t
terjesztem elő:
A törvényjavaslat .2. (1) és (2) bekezdése a következőképpen módosul:
(1) A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról
szóló 2006 . évi CXXXIII. Törvény (a továbbiakban Fmtv.) 2.§-a helyébe a következ ő
rendelkezés lép :
„ 2.§ (l) A fővárosi önkormányzatok és a kerületi önkormányzato k
a) a fővárosi önkormányzat közgyűlésének rendeletével — törvény alapján — a főváros i
önkormányzat által kivetett helyig adóból szárinazó bevétet, valamin t
b) ha a helyi adókról szóló törvény alapján-a kerületi önkormányzat képvisel ő-testülete
előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy az általa kivehető helyi adót a fővárosi önkormányzat
közgyűlése vesse ki, a fővárosi önkormányzat közgyűlésének rendelete alapján kivetett hely i
adóból származó bevétel és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás e törvényben
meghatározott szabályok szerint osztottan
illeti meg
(2) A . fővárosi . önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat e tőrvényben
meghatározott szabályok szerint osztottan illetik meg a fővárosi önkormányzat
közgyűlésének rendelete alapján kivetett helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott pótlék é s
bírságból származó bevételek :”
(2) Az Fmty.
a) 4. § (1) bekezdésében a „2. § a) pontja” szövegrész helyébe a „2 . § (1) bekezdés a)
pontja és a 2 .§ (2) bekezdése” szöveg,
b) 4. (2) bekezdésében a „2 : §” szövegrész helyébe a „2 . § (1) bekezdés” szöveg lép .

INDOKOLÁS :

`A helyi önkormányzatok m űködésének egyik meghatározó feltétele, hogy megfelelő pénzügyi
fedezettel rendelkezzenek kötelező feladataik ellátásához . A saját bevételek egyik jelentős
forrása a kivetett helyi adókból származik. E bevételek elválaszthatatlan részét képezik a
bírság és pótlék bevételek is, melyek származékos módon a kivetett helyi adókból fakadnak.
Származékos jellegükből adódóan alapvető követelmény, hogy osszák a főkötelezettség, a7.az
az egyes adófajták (helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) sorsát és ezáltal képezzé k
megosztásalapját a fővárosi és a kerületi ónkormányzatok között .
,
Figyelemmel továbbá arra, hogy adóvégrehajtás esetén el őbb a pótlék, bírság, majd utóbb az
egyes adónemeken fennálló kötelezettség kerül elszámolásra, ezért a törvényjavaslatba n
megfogalmazott szabály súlyosan méltánytalan, egyensúlyt nélkülöz ő helyzetet teremtene a
fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.
Budapest, 2013. október 21 .
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