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MAGYAR ORSZAGGYULES
Önkormányzati bizottsága Irkazettt 1004 NOV 2 3.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az
Önkormányzati bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő:

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasoljuk:

Bizottsá,-i módosító iavaslat



2
Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX . Helyi Snkormányzatok támogatásai

2 Központosított előirányzatok

25 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 2000,0 +500,0 2500,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú melléklete 25.

pontjának a következő módosításátjavasoljuk:

25. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása

Előirányzat : [2 000,01 2 500 millió forint

Az előirányzatból [15001 1700 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának
kerületi hosszúsága arányában jár a 2003 . december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 2004 .
évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 215/2003 . (XII.10.) Korm. rendelet
szerinti 1616/04 . számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyonról" (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd
burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló
mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza . A támogatás elsődlegesen a
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál . Amennyiben az útépítési
engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei
is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a
támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna
építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható .
Az előirányzatból [5001 800 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan egyesített rendszerű
közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2003 . december 31-ei
állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza . A támogatás az egyesített rendszerű
közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja .
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e
jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz
beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik . A támogatás folyósítása négy egyenlő
részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik .

Indokolás

A fővárosban több, mint 900 km nem szilárd burkolatú belterületi út van, ezért szükséges az előirányzat
emelése .

Budapest, 2004 . november 23.
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