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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 1. Cím új 6. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  1
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása

    6 Települési önkormányzatok kompenzációja

      1
A járvány miatt elvont gépjárműadó bevétel kompenzációja 
Pécs számára

480,0
/+480,0 m.

kiadás/

      2
A járvány miatt elvont gépjárműadó bevétel kompenzációja 
Komló számára

51,0
/+51,0 m.

kiadás/

      3
A járvány miatt elvont gépjárműadó bevétel kompenzációja 
Kozármisleny számára

27,0
/+27,0 m.

kiadás/

      4
Kompenzáció Pécs városának a járvány miatt kiesett bevételek
és a kormányzati elvonások miatt

4     500,0
/+4 500,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 

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. 



Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    6
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

        2 Vasúti fejlesztések [178 564,8] 173     506,8
/-5 058,0 f.

kiadás/

Indokolás 

1. 

A kormányzati elvonások és a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés együttes hatása
drasztikus  mértékben  szűkítette  az  önkormányzatok  forrásait.  Más  országokban,  például  a
mintaként  tekintett  Ausztriában  nemhogy elvonásokkal  büntetett  a  kormány,  hanem jelentős
plusz forrásokat biztosított a helyben sokkal hatékonyabban cselekedni képes önkormányzatok
számára.  Ez hazánkban is logikus lett  volna,  különösen azért,  mert  a kormány tudja növelni
forrásait  akár  a költségvetési  hiány növelésével is  válság idején -  meg is  tette,  mitegy 5500
milliárd forintra  növelve a  2020 évi hiányt.  Az önkormányzatoknak erre  nincsen lehetősége.
Sajnos a plusz 5000 milliárdos állami kiadásból szinte semmi nem jutott az önkormányzatoknak.
Ezért  a  kormánynak kötelessége  ezt  visszapótolni,  kompenzálni,  hogy az  önkormányzatok a
feladataikat  tudják  finanszírozni.  A kormány  által  a  járvány  gazdasági  hatásaira  hivatkozva
elvont gépjárműadó bevétel kiesése komoly kihívás elé állította a településeket, így Komlót is.
Az  önkormányzatok  bevételeiktől  történő  megfosztása  veszélybe  sodorhatja  az  alapvető
közszolgáltatások biztosítását. A kormány kötelessége az elvonások kompenzációja.

2. 

A "vasúti fejlesztések" sor a költségvetésben a Budapest-Belgrád kínai vasút építését takarja, ami
alapvetően  ellentétes  mind  nemzeti  érdekeinkkel,  mind  a  lokális  gazdaság  fejlesztését  célzó
ökopolitikai törekvésekkel. A projektet ráadásul Magyarország finanszírozza, miközben haszna
csak a kínai félnek van belőle. Ezt a projektet azonnal le kell állítani, és forrásait más, sürgős és
hasznos célokra fordítani. 
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