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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (1) bekezdés új g) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

40. §

(1) A települési önkormányzatot illeti meg
g) a gépjárműadóból származó bevétel 100%-a.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 1. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  1 Vállalkozások költségvetési befizetései

    1 Társasági adó [588 700,0] 679     200,0
/+90 500,0 m.

bevétel/

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: elhagyás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI 
VÉDEKEZÉSI ALAP
  2 Járvány elleni védekezési alap

    [3 Gépjárműadó] [90 500,0] 
/-90 500,0 m.

bevétel/

Indokolás 

A 2022. évi költségvetés is nagyon jelentős összegeket von el az önkormányzatoktól, tovább
csökkentve  ezzel  mozgásterüket.  Az  eddig  ismertté  vált  lépések  jelentős  része  az  ellenzéki
önkormányzatot választó településeket sújtja, miközben felértékelődik a korábban elhalásra ítélt,
de most a kormánypárti vezetése miatt jól használható megyei közgyűlések szerepe.

Az önkormányzatok pozíciója mindenekelőtt csökkenő saját adó- és egyéb bevételeik, valamint
növekvő kiadási kötelezettségeik miatt romlik. Az államháztartáson belülről kapott támogatások
szerény  emelkedése  messze  nem  tudja  ellensúlyozni  az  önkormányzatoktól  elvont  4
adóbevételeket, a helyi vállalkozók és lakosság csökkenő befizetésekben és növekvő támogatási
igényben megmutatkozó romló pozícióját.

A Kormány  elvonta  a  gépjárműadóból  származó  bevételt.  A módosító  javaslat  visszaadja  a
gépjárműadó  bevétel  100%-át  a  települési  önkormányzatoknak.  Annak  érdekében,  hogy  a
módosítás miatt a költségvetés hiánya ne növekedjen, az állam a tervezett bevételénél maradjon,
a társasági adóból származó bevételt a központi költségvetésbe fizessék be a társaságok, és ne a
sporttámogatásra fordítsák.
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