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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Új utakon!" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Február 24-én tartott azonnali kérdések órájában azt vártuk Öntől, hogy egyértelműen választ adjon:
támogatja-e Ön, illetve a Kormány az önkormányzatok legfontosabb bevételi forrásának tekinthető
iparűzési adó átalakítását, csökkentését, vagy nem támogatja azt. Két alkalommal is megkérdeztük,
de egy alkalommal sem adott egyértelmű választ.

Egy valami azonban nyilvánvalóvá vált,  az, hogy már Ön sem tűnt határozottnak a tekintetben,
hogy  ennek  az  adónak  az  átalakítása  olyan  remek  ötlet  lenne,  mint  ahogy  arról  a  Nemzeti
Versenyképességi Tanács ülésén nyilatkozott.

Miniszter Úr! Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó a megérzése, ezért arra bíztatjuk, hogy ne csupán
iparűzési adó csökkentéséről mondjanak le,  ami gyengítené a magyarországi önkormányzatokat,
hanem további források újra osztásával erősítsük meg azokat!

Igazságtalan ugyanis, hogy bizonyos forrásokat az állam egészen egyszerűen úgy szed be, hogy
azon feladatok ellátására, amelyek kapcsán a bevétel keletkezett, már nem hajlandó költeni! Miről
is van szó? Vegyük példának okáért a jövedéki adót, annak is az üzemanyagokat terhelő részét. Az
idei költségvetés kb. 750 milliárd forint bevételt vár, amit azok a közlekedők fizetnek meg, akik az
önkormányzati fenntartásban álló utakat is használják. Ennek ellenére a Kormány az utolsó fillérig
elrakja  ezt  a  bevételt,  és  nem  is  gondol  arra,  hogy  legalább  részben  azok  a  települések  is
részesedjenek belőle, akik ezeket az utakat fenntartják.

Az MSZP múlt héten olyan törvényjavaslatot nyújtott be, ami orvosolná ezt az igazságtalanságot.
Az javasoljuk, hogy ennek a 750 milliárd forintnak legalább a kisebbik részét, alig egyharmadát
adjuk  át  az  útfenntartó  önkormányzatoknak,  amelyek  útfelújításra,  és  fejlesztésekre  tudnák  azt



fordítani!

Mert  mi  úgy  gondoljuk,  hogy  új  utakra  van  szükség,  de  nem  csak  a települések  közötti
közlekedésben , hanem az önkormányzatok támogatásában is.

Erre való tekintettel kérdezzük Miniszter Urat:

1. Ön személy szerint támogatja vagy elutasítja az iparűzési adó átalakítására, csökkentésére tett
javaslatokat?

2. Támogatja-e, mint Budapest II. és III. kerület egyéni képviselője, hogy az önkormányzatok több
forrással rendelkezzenek, amit útfelújításokra fordíthatnának?

Tisztelettel várjuk válaszát.
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