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Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. 11. 26. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
Módosítópont: T/8041/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

7. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36/A. §

A helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként – a fővárosi önkormányzat esetén külön
törvényben meghatározottak szerint – a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a helyi
közösségi  közlekedési  feladat  ellátásához  szükséges  összegen  felüli  bevétel  különösen  a
települési  önkormányzat  képviselő-testületének  hatáskörébe  tartozó  szociális  ellátások
finanszírozására használható fel. A helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati
hivatal  állományában  foglalkoztatottak  személyi  juttatásai  és  az  ahhoz  kapcsolódó
munkaadókat  terhelő  járulékok  és  szociális  hozzájárulási  adó  finanszírozására  nem
fordítható azt meghaladó mértékben, mint amilyen mértékben a települési önkormányzatot az
adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali
működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/8041/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - 1990. évi C. törvény 36/A. §
Módosítás jellege: módosítás
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7. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36/A. §

A helyi  iparűzési  adóból  származó  bevétel  [elsőként  ]– a  fővárosi  önkormányzat  esetén  külön
törvényben meghatározottak szerint – a  [helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a helyi
közösségi  közlekedési  feladat  ellátásához  szükséges  összegen  felüli  bevétel  különösen  a  ]
települési  önkormányzat  képviselő-testületének  hatáskörébe  tartozó  szociális  ellátások
finanszírozására  használható  fel.  A helyi  iparűzési  adóból  származó  bevétel  az  önkormányzati
hivatal  állományában foglalkoztatottak személyi  juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat
terhelő  járulékok  és  szociális  hozzájárulási  adó  finanszírozására  nem fordítható  azt  meghaladó
mértékben,  mint  amilyen mértékben a települési  önkormányzatot  az adóerő-képessége  szerint  a
központi  költségvetésről  szóló  törvényben  meghatározott  hivatali  működési  támogatáshoz
kapcsolódó beszámítás terheli.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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