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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:

1.

	

A törvényjavaslat a következő új 85 . §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a paragrafusok
számozása értelemszerűen változik.-

-85 . §

Bizottsági módosító javaslat

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréró7 szóló 1992 . évi L,=X.,
törvény módosításáról

(1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásirendszeréről szóló1992.évi LXXXIX .
törvény (a továbbiakban Cct .) 1 . ~-a (1) bekezdéséneka) és b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

(Az önkormányzatok címzett támogatást izénvelhetnek)

"a) a céltámogatási körben nem támogathatóvízgazdálkodási, egészségügyifekvő- és
járóbetelt-szakellátási célú,szociális, közoktatási és kulturálisönkormányzati térségi, vagy
jogszabály által elfogadottországos, illetve törvényben meghatározott fővárosi,megyei
szakmai fejlesztési programba foglaltönkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt
fontosságú,250millió forint feletti beruházásiösszköltségű önkormányzati beruházások
megvalósítására, továbbá

b) a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló 1 milliárd forint felettiösszköltségű
beruházások megvalósítására, azzal, hogy e beruházások esetében

ba) a központi támogatás maximális mértéke-a 6 . ~ és a 7 . ~-ban foglaltak figyelembe
vételével- megegyezik a céltámogatásokra vonatkozó támogatási mértékkel, illetve



bb)a címzett támogatási igények kielégítési sorrendjének megállapítása során a törvény 6 .
számú mellékletének I . pontjában meghatározott, a céltámogatásra vonatkozó
igénykielégítési szempontok sorrendjét kell figyelembe venni."

(2) a Cct . 1 . $-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi(2)-
(4) bekezdés jelölése(3)-(5)bekezdésre változik :

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beruházások esetében a beruházás összköltségének
legalább 15 %-át, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot is jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken a helyi
önkormányzatoknak, továbbá a megyei önkormányzatoknak a beruházási összköltség 10 %-
át, a mindkét szempontból egyidejűleg hátrányosan érintett önkormányzatoknak pedig a
beruházási összköltség 5 %-át kell biztosítaniuk saját forrásként ."

(3) A Cet. 1 . ~-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"(3) Az önkormányzatnak a beruházási koncepcióját egyeztetnie kell a
szakminisztérium szakmai fejlesztési programjával. A szakminisztérium a címzett támogatás
iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót - a Regionális Fejlesztési
Tanácsoknak az egészségügyi beruházások esetén a Regionális Egészségügyi Tanácsokkal, a
szennyvízelvezést és-tisztítást szolgáló beruházások esetében a Területi Vízgazdálkodási
Tanácsokkal egyeztetett javaslatai figyelembe vételével - véleményezi ."

(4) A Cct . 4. &-árvak (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"(2) A céltámogatás nyújtása -az igények a törvény 6. sz. melléklete szerinti
rangsorolását követően - a megvalósíthatósági tanulmány alapján meghatározott szakmai,
műszaki és pénzügyi szempontból legkedvezőbb változat szerinti költség alapján történik ."

(5) A Cct. a következő 4/A. ~-sal egészül ki :

"4/A. $ (1) A céltámogatás nyújtásáról-társult települések esetén a székhely település
szerinti illetékességgel -a Regionális Fejlesztési Tanács dönt, az ágazati minisztériumokkal
történt szakmai egyeztetést követően .
(2) A Regionális Fejlesztési Tanácsok a céltámogatás nyújtásáról szóló döntéshozatal során
megkérik a régiókban működő szakmai szervezetek :

a) a Regionális Egészségügyi Tanács és
b) a Területi Vízgazdálkodási Tanács

javaslatait ."

(6) A Cct. 6 . ~-a helyébe a következő rendelkezés lép :

"6. $ A céltámogatási igények rangsorolásának szempontjait és maximális mértékét a
törvény 6. számú melléklete határozza meg. Amennyiben az önkormányzat a beruházás
megvalósításához egyéb támogatásban is részesül, úgy a beruházás összköltségének legalább
15%-át az önkormányzat(ok)nak a saját költségvetése terhére (tényleges saját forrás), illetőleg



lakossági hozzáiárulásból kell biztosítania . A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott vagy az országos átlagot is jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településeken a helyi önkormányzatoknak a beruházási
összköltség 10%-át, a mindkét szempontból egyidejűleg hátrányosan érintett
önkormányzatoknak pedig a beruházási összköltség 5%-át kell biztosítaniuk saját forrásként ."

(7) A Cet. 7. ~-ának (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép :

"(2)A közös beruházásként megvalósítható 2000 fő alatti állandó népességű települések
önkormányzatai által tervezett szennyvíztisztító telep építése, illetve települési folyékony
hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep építése esetén is megilleti a települési
önkormányzatokat az (1) bekezdésben megfogalmazott emelt támogatási összeg ."

(8) A Cct. 8. &-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő
(6) bekezdéssel egészül ki :

"(1)A Regionális Fejlesztési Tanácsok által a feltételeknek megfelelő céltámogatási
igények kielégítésére fordítható előirányzat összegét az éves költségvetési törvény határozza
meg."

"(3)Amennyiben az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi, a feltételeknek
megfelelően benyúitottúiigényre, akkor az éves céltámogatás összege-ha a Regionális
Fejlesztési Tanácsok másként nem döntenek-a következő arányban oszlik meg az egyes
támogatási célok között :
a) a működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései 15%,
b) a szennyvízelvezetés és -tisztítás 85% ."

"(6)A céltámogatási igények döntés-előkészítése során a Regionális Fejlesztési Tanácsok
a beruházások pénzügyi (át)ütemezését kezdeményezhetik-az e paragrafus (5) bekezdésében
előírtak figyelembevételével-a támogatást igénylő önkormányzatoknál, amennyiben az a
Regionális Fejlesztési Tanácsok döntési jogkörébe utalt céltámogatási keret maradéktalan
felhasználása érdekében szükséges ."

(9) A Cct. 9. §-ának(1),(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"(1)Az adott évi céltámogatás előirányzatából támogatásban részesülő önkormányzatok
jegyzékét-a beruházás teljes időszakára vonatkozóan- a külön jogszabályban szereplő
beruházási adatlapon feltüntetett éves támogatási ütemekkel a Regionális Fejlesztési Tanácsok
minden év május 31-ig nyilvánosságra hozzák az Önkormányzatok Közlönyében .

(2) A tárgyév június 30-áig lemondással, visszafizetéssel és elvonással felszabaduló
címzett és céltámogatás, valamint az előző év december 31-éig a működésképtelenné vált
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására és a céljellegű decentralizált támogatás éves
költségvetési törvényben meghatározott vis maior tartalékára fel nem használt összeg az egyes
címzett támogatással folyamatban lévő beruházások -a törvény 3 . & (8) bekezdése szerinti-
többletköltségeire, a tárgyévi előirányzatból ki nem elégíthető, de a feltételeknek megfelelő -
szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az egészségügyi gép-műszer beszerzés beruházási
céljaira benyújtott-céltámogatási igények kielégítésére fordítható .

(3) A szennyvízelvezetés és -tisztítás céljaira benyújtott, valamint az egészségügyi gép-
műszer beszerzést célzó céltámogatási _igények kielégítéséről a Regionális Fejlesztési



Tanácsok kiegészítő jegyzéket tehetnek közzé. A kiegészítő jegyzék közzétételét követően a
tárgyévben ki nem elégített igények érvényüket vesztik ."

(10) A Cct. 11 . $-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"(5) Címzett támogatás esetében a területfejlesztésért felelős miniszter, céltámogatás
esetében a Regionális Fejlesztési Tanács a 11 . & (4) bekezdése szerinti határidőt a
közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén - kérelemre -legfeljebb a határidő lejártát követő év
á rilis 30 . napjáig meghosszabbíthatja .

(6) Közbeszerzési eljárás elmulasztása, továbbá a közbeszerzési eljárásra vonatkozó
jogszabályokba ütköző módon megkötött szerződések semmisségének jogerős bírósági döntés
általi megállapításának esetében
a) a területfejlesztésért felelős miniszter a központi támogatás folyósításának
megszüntetését kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál, továbbá elvonja a fel nem használt
támogatás előirányzatát,
b) az önkormányzat köteles a felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő mértékű kamattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe a jogerős
bírósági döntést követő 8 napon belül ."

(11) A Cct. a következő 13/A . $-sal egészül ki :

"13/A. $ Szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházás esetében az önkormányzatnak az
üzemeltetési engedélyezési eljárás során, de legkésőbb az üzembe helyezést követő egy éven
belül az engedélyező hatóság igazolása alapján a Magyar Államkincstár Megyei Területi
Igazgatósága útján -címzett támogatás esetében a területfejlesztésért felelős miniszter,
céltámogatás esetén pedig a Regionális Fejlesztési Tanácsok felé -igazolnia kell a 80 %-os
bekötési arány megvalósulását ."

(12) A Cct. 14. ~-a (5) bekezdésének c) pontja és (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

[Haazönkormányzatl

"c) a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházás esetében a 80%-os bekötési arány
megvalósulását nem igazolja a 13/A. $-banmeghatározott határidőben, úgy a központi
támogatás alapját képező vízjogi létesítési engedélyben szereplő bekötő vezetékek hosszára
igénybe vett központi támogatásnak a hiányzó bekötésekre eső része tekintetében"

"(6)A lemondásról és felhasználás esetén ezzel egyidejűleg a visszafizetésről- a
képviselő-testületi határozatok és az átutalási megbízás másolatának megküldésével - a
döntést és a visszafizetést követő nyolc munkanapon belül az önkormányzatnak értesítenie
kell a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága útján : címzett támogatás esetében a
területfejlesztésért felelős minisztert, céltámogatás esetén a Regionális Fejlesztési Tanácsot . A
jelzett határidő elmulasztása esetén a vissza nem fizetett összeg után az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban : Áht.) 648 . $-ának (2) bekezdése szerinti
- a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokra vonatkozó -kamatot kell fizetni a
központi költségvetés javára ."

(13) A Cct. 14. ~-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 14. ~ a
következő (11)-(13) bekezdéssel egészül ki :



"(10) Ahelyiönkormányzatok központitámogatásánakadottévielőirányzatából,
továbbá az előző évek előirányzat-maradványából az adott év június 30-áis lemondással,
illetve a (7) és (9) bekezdés szerinti elvonással, valamint a (8) bekezdés, a 16 . §(2)-(3)
bekezdése és a 19. § (1) bekezdése szerint, továbbá-a 21/C.§-banfoglaltak kivételével-az
Állami Számvevőszék vizsgálata miatt visszafizetéssel felszabaduló, illetve a visszafizetett
összeggel azonos-maradványt növelő-előirányzat felhasználható az egyes címzett
támogatással folyamatban lévő beruházások a törvény 3 . § (8) bekezdése szerinti
többletköltségeire, valamint a 9 . § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények kielégítésére .

(11) Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a kiegészítő jegyzékbe kerülhetnek, a
területileg illetékes Regionális Fejlesztési Tanács megkeresésére nyolc munkanapon belül
nyilatkozniuk kell a támogatási igényük fenntartásáról . A határidő elmulasztása jogvesztő .

(12) A céltámogatásban részesülő önkormányzatok kiegészítő jegyzékét a Regionális
Fejlesztési Tanácsok évente sze ember 15-éi teszik közzé az Önkormán zatok
Közlönyében.

(13) A kiegészítő jegyzékben szereplő beruházásoknál a tervezett befejezés egy évvel
későbbre módosul. Egyebekben, a kiegészítő jegyzékben szereplő beruházások esetén a
céltámogatás felhasználására vonatkozó feltételek változatlanok ."

(14) A Cct. 17 . §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a
következő (6) bekezdéssel egészül ki :

"(4)A Kincstár vagy a számlavezető bank (a továbbiakban együtt : pénzintézet) a
központi támogatást a támogatási cél teljesítését igazoló, ki nem egyenlített számla alapión
hívja le a támogatási arányok betartásával. A finanszírozási szerződésnek felhatalmazást kell
tartalmaznia az önkormányzat részéről arra, hogy a pénzintézet az arányos központi
támogatáson felüli összeget minden számla kiegyenlítésekor leemeli a központi támogatás
címzettiének megnevezett önkormányzat számlájáról .

(5) A címzett vagy céltámogatás folyósítása kiegyenlített számla esetében akkor
lehetséges, ha a támogatás címzettié
a) a megvalósíthatósági tanulmány, a közbeszerzés társvára vonatkozó és a címzett vagy
céltámogatás alapját képező jogerős, érvényes hatósági (építésre jogosító) engedélyhez
tartozó tervdokumentáció egyszeri költségét igazoló kifizetett számlát nyúlt be, vagy
b)

	

lehívta az adott évben rendelkezésére álló összes címzett vagy céltámogatást, és a
beruházás folytatása érdekében további számlákat fizet ki, amelyeket a következő év(ek)ben,
számára arra az év(ek)re jóváhagyott címzett vagy céltámogatási keret terhére nyúlt be
a pénzintézettel megkötött finanszírozási szerződés alapján .

(6) A központi támogatással megvalósuló beruházások pénzügyi adatairól a pénzintézet
az éves költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódóan, szükség szerint a Regionális
Fejlesztési Tanácsok, a területfejlesztésért felelős miniszter és a pénzügyminiszter részére
tájékoztatást ad ."

(15) A Cct. 19 . §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"(5)A központi támogatással létrejövő beruházást kizárólagos önkormányzati-
vízgazdálkodási beruházások esetében állami vagy önkormányzati -tulajdonban lévő teher-,
per- és igénymentes ingatlanon lehet megvalósítani . Kivéve a csapadékvíz-elvezető és
szennyvízcsatorna-hálózat építését ."



(16) A Cct . 20 . &-árvak (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés léW

"(2)Egészségügyi beruházás esetén az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Terület-
é( Regionális Fejlesztési Hivatal megállapodik az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével a
működtetés finanszírozásának vállalásáról ."

(17) A Cet . 21 /F . ~-árvak(1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"(1) A szociális feladatokat ellátó egyházi jogi személyek, egyesületek, alapítványok,
közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok és közhasznú társaságok (a
továbbiakban: nem állami fenntartó) címzett támogatást igényelhetnek a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 111. törvény (a továbbiakban : Szt.) 57 . ~ (2)
bekezdésében megjelölt szociális szakellátási célt szolgáló és 250 millió forint feletti
beruházási összköltségű beruházások megvalósítására .

(2) A nem állami fenntartó címzett támogatást csak akkor igényelhet, ha maga vagy
egyházi fenntartó esetén az erre feljogosított szerve az állammal vagy a Kormánnyal
megállapodást kötött szociális feladatok átvállalására, illetve ha a beruházással érintett
intézmény működtetésére a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzattal érvényes
ellátási szerződéssel rendelkezik. A címzett támogatás

a) mértéke legfeljebb a beruházási összköltségnek a nem állami fenntartó saját forrásából
nem fedezett része,

b) a támogatási igény benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető,
c) csak a településrendezési tervekkel összhangban lévő beruházáshoz igényelhető,

valamint
d) a címzett támogatással megvalósítandó beruházást a beruházó kizárólagos

tulajdonában vagy/és önkormányzati, állami tulajdonban lévő teher-, per- és igénymentes
ingatlanon lehet megvalósítani, továbbá

e) a nem állami fenntartó címzett támogatásra akkor jogosult, ha az igénylés
szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, továbbá a külön jogszabály alapján
költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzésére hivatott szervek részéről történő
ellenőrzéséhez hozzájárul .

(3) A nem állami fenntartó a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására
vonatkozó külön jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően és határidőben beruházási
koncepciót nyújt be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz .

(4) Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium véleményezi
a nem állami fenntartó beruházási koncepcióját, majd a helyi önkormányzatok beruházási
koncepciójával egyidejűleg - a külön jogszabályban meghatározott határidőben - szakmai
véleménnyel ellátott, az önkormányzati és nem állami fenntartókra vonatkozóan külön-külön
rangsorolt javaslatot küld a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalnak ."

f18) A Cct. 21 /F . ~-árvak (7) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) A nem állami fenntartó által benyújtott címzett támogatási igénybejelentést a
törvényjavaslatnak az Országgyűléshez történő benyújtása előtt - a rendelkezésre álló
előirányzat mértékétől függően, valamint a szakmai követelményeknek megfelelően-az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium kezdeményezésére a nem
állami fenntartó módosítja ."



"(9)A nem állami fenntartók által megvalósítandó szociális beruházások címzett
támogatásának fedezetét az Országgyűlés az éves költségvetési törvényben az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezetében határozza meg ."

(19) A Cct . 21X . $-a (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(10)A nem állami fenntartónak ióváhagyot címzett támogatás folyósítása, felhasználása
és elszámolása az alábbiak szerint történik :
a)a nem állami fenntartónak jóváhagyott címzett támogatást a Kincstár folyósítja az

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium utalványozása alapión, a
nem állami fenntartó számlavezető bankján keresztül;
b)a nem állami fenntartónak finanszírozási szerződést kell kötnie a Kincstárral ;
c) a Kincstár a címzett támogatást a támogatási cél teliesítését igazoló, ki nem egyenlített

számla alapión hívja le a támogatási arányok betartásával. A finanszírozási szerződésnek
felhatalmazást kell tartalmaznia a nem állami fenntartó részéről arra, hogy a pénzintézet az
arányos címzett támogatáson felüli összeget minden számla kiegyenlítésekor leemeli a nem
állami fenntartó számlájáról ;

d) a beruházás műszaki tartalmának változtatásából, az ár- és árfolyamváltozásból, valamint
a kivitelezés átütemezéséből származó többletköltség miatt a nem állami fenntartót a
beruházás elfogadott összköltségéhez képest további központi támogatás nem illeti meg ;

e) a címzett támogatást a nem állami fenntartónak vissza kell fizetnie az állami
költségvetésbe, ha a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont nem helyi önkormányzat
részére elidegeníti, megterheli, illetve az igénybeielentésben megielölt beruházási céltól
eltérően hasznosítja ;

.f) a címzett támogatás igénybevétele során a 11 . §(2)-(4),a 12. ~(1),valamint a 16 . ~ (3)
bekezdésében foglaltakat a nem állami fenntartónak is alkalmazni kell ;
g) a nem állami fenntartó a 14 . § (1) bekezdésében foglaltak esetén elveszíti a címzett

támogatásra való jogosultságot, a 14. § (4) bekezdésében és (5) bekezdésa)-b) pontjában
foglaltak esetén le kell mondania a címzett támogatásról . Amennyiben a nem állami fenntartó
a lemondási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a jogtalanul felhasznált címzett
támogatást nem fizeti vissza, úgy a 14 . & (6) bekezdése szerinti kamatot kell fizetni a központi
költségvetés javára ;
h) a nem állami fenntartónak a címzett támogatás előirányzatának felhasználásáról a

beruházás befeiezését követő hat hónapon belül - a finanszírozó pénzintézet bevonásával - az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnak el kell számolnia, az
elszámolással egyideiűleg a fel nem használt előirányzatról le kell mondania ."



So
szám Támogatható cél Igénybevétel feltételei

(20) A Cct . a következő 6 . számú melléklettel egészül ki .

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

A Regionális Fejlesztési Tanácsok a
benyújtott céltámogatási igényeket az
alábbi szempontok alapión rangsorolják:

1. A tervezett fejlesztés a műszakilag az
elmúlt	évek	során	szétszakadt
beruházásnak minősíthető-e .
2. A beruházás megvalósítása a Nemzeti
Szennyvízelvezetési	és	-tisztítási
Megvalósítási Program teljesítéséhez
szükséges-e. Ezen belül is előnyben kell
részesíteni :
2 .1 . a 10000 lakosegvenértéknél nagyobb
terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású,
külön jogszabály által küelölt érzékeny
területen	fekvő	települést	vagy
agglomerációt,
2.2. a 15000 lakosegvenértéknél nagyobb
terhelést meghaladó szennvvízkibocsátású
szennyvízelvezetési	agglomeráció
területét
2.3 . a 10000-15000 lakosegyenérték
terheléssel	jellemezhető	szennvvíz-
kibocsátású	szennyvíz-elvezetési
agglomeráció területét,
2.4 . a 2000-10000 lakosegvenérték
terheléssel	jellemezhető
szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció területét .
Az azonos kategóriába eső igények
esetében	a	szennyező	anyag
csökkenésének mértéke szerinti sorrendet
is fel kell állítani .
3 . Az igénvkielégítés során előnyben kell
részesíteni azokat a beruházásokat,
amelyeknél	a	megvalósíthatósági
tanulmány alapján kiválasztott megoldás
beruházási összköltsége és az üzemeltetési
költségei a legelőnyösebbek. Figyelembe
lehet venni
-az egy ingatlanra jutó beruházási költség

„A 2004. évi. . . . . . . . . törvénnyel megállapított
6. számú melléklet az 1992 . évi LXXXIX. törvényhez :

Támogatható célok 2005-2006 . évekre

1 . A szennyvízelvezetéssel és -tisztítással
kapcsolatos támogatás az állandó népesség
ellátására igényelhető . A támogatás az egyes
utcákban létesített utolsó állandó lakosú
ingatlanig igényelhető a törzshálózat és
szennyvízbekötő-vezeték építéséhez, közbeeső,
üdülő céljára hasznosított ingatlan bekötő
vezetékével együtt .
2 . Nem igényelhető támogatás a meglévő
létesítmény rendeltetésének megváltoztatásával,
átalakításával,	élettartamának	növelésével
összefüggő, az üzemeltetést szolgáló javítási,
karbantartási munkákhoz, valamint a meglévő
szennyvízcsatorna-hálózat	kapacitásnövelő
átalakításához .

3 . Nem igényelhet támogatást az az
önkormányzat, ahol a bekötések száma a
meglévő	szennyvízcsatorna-hálózat	1
kilométerére vonatkozóan a városokban az 50, a
községekben a 30 bekötést nem éri el .



összegét, továbbá a talajviszonyokból és az
úthelyreállításból	adódó	magasabb
költségek szükségességét.

Szennyvízközmű	beruházás :	A
szennyvíztisztító-telep,	valamint	a
szennyvízcsatorna-hálózat	együttes
megvalósítása	szennyvízközmű
beruházásnak minősül. Az önkormányzat a
szennyvízközmű beruházásra vonatkozó
igényét egy igénybejelentésben nyújtja be .
Az 1.2 . és 1 .3 . célok esetében az
önkormányzat csak akkor nyújthat be
jgényt, amennyiben az a meglévő
szennyvíztisztító-telep	kapacitásának
növelésére irányul. Az 1_4 . célra csak akkor

tervezi az önkormányzat .

1 .2 .	Szennyvíztisztító-telep építése

1 .3 .	Települési folyékony hulladék (tengelyen
szállított szennyvíz) tisztítótelep építése

Támogatást	igényelhet	minden	helyi
önkormányzat, kivéve a 2000 fő alatti állandó
népességű települési önkormányzatok, a megyei
jogú városok önkormányzatai és Budapest
Főváros Önkormányzata. A 2000 fő alatti
állandó népességű települések önkormányzatai
csak társulással igényelhetnek támogatást, ha a
társult	önkormányzatok	összes	állandó
népessége 2000fófeletti . A 2000 fő alatti

indokoltságát ivóvízbázis-védelem vagy tartósan
magas	talajvízállás	szempontjából	a
megvalósíthatósági tanulmány igazolja, és a
szakmai értékelést végző szervezet javaslatával
alátámasztja .	Azoknak	a	helyi
önkormányzatoknak-amelyek területén olyan
természetes, illetve jogi személvek vannak, akik
ipari tevékenységük folytán csatornabírságolás
hatálya alá eső szennyvizet bocsátanak ki a
közcsatorna-hálózatba-igazolniuk kell, hogy
megtették azokat a hatósági intézkedéseket,
amelyek biztosítják, hogy a szennyvíztisztító-
telep üzembe helyezését követően az ipari
előtisztító által kibocsátott szennyvíz minősége
nem haladja meg a csatornabírságról szóló
jogszabályban szereplő, a közcsatornát károsító
anyagokra előírt határértékeket. A támogatási
arány: 50%

Támogatást	igényelhet	minden	helyi
önkormányzat, kivéve a 2000 fő alatti állandó
népességű települési önkormányzatok, a megyei
jogú városok önkormányzatai és Budapest
Főváros Önkormányzata. A 2000 fő alatti
állandó népességű települések önkormányzatai
csak társulással igényelhetnek támogatást, ha a
társult	önkormányzatok	összes	állandó
népessége 2000fófeletti . A 2000 fő alatti

állandó népességű település önkormányzata
akkor igényelhet egyedi vagy közös

a beruházásberuházáshoz támogatást, ha

nyújtható be igény, amennyiben - a
meglévő tisztítótelep jobb kihasználása
céljából - a csatornahálózat bővítését



1 .4 .	Szennyvízcsatorna-hálózat építése

II.

	

Egészségügy -Működő Kórházak és
szakrendelők gép-műszer beszerzései

A Regionális Fejlesztési Tanácsok a
céltámogatási	igényeket	az	alábbi
szempontok szerint rangsorolják :

1 . Az ellátásban részesülők társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott és az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott
településen élnek-e.

2 . Az érintett kórházak az egészségügyi
ellátásban betöltött progresszivitási szintjük
szerint hol helyezkednek el .

indokoltságát ivóvízbázis-védelem vagy tartósan
magas	talajvízállás	szempontjából	a
megvalósíthatósági tanulmány igazolja, és a
szakmai értékelést végző szervezet javaslatával
alátámasztja .
További feltételek :
a)az önkormányzat központi belterületére
kiterjedő közműves ivóvízellátás biztosított ;
b) a létesítendő tisztítótelep a későbbiek során
kiépítendő	közcsatorna-hálózathoz
csatlakoztatható és a szennyvíz tisztítására
alkalmassá tehető.
A felsorolt feltételek együttes fennállása esetén
a támogatási arány: 40%.

Támogatást igényelhet minden települési
önkormányzat a szennyvízcsatorna-hálózattal
még nem rendelkező területek ellátásához .
Egy önkormányzat e célra annyi igényt nyújthat
be, ahány közbeszerzési eljárást kíván
lefolytatni .
Az igényhez csatolni kell az önkormányzat
nyilatkozatát arról, hogy az érintett területre
vonatkozóan a tervezett szennyvízcsatorna-
hálózat	1	kilométerére	nézve	az
ingatlantulajdonosok 80%-a, de városban
legalább	50,	községben	legalább	30
ingatlantulajdonos vállalta, hogy legkésőbb az
üzembe helyezést követő 1 éven belül
rácsatlakozik a szennyvízcsatorna hálózatra .
A támogatási arány 15000fófeletti állandó
népességű település esetében : 40%.
A támogatási arány 2000fófölötti és 15000 fő
alatti állandó népességű település esetében :
50% .
Más önkormányzat vagy állam tulajdonában lévő
érvényes üzemeltetési vízjogi engedéllyel
rendelkező szennyvíztisztító műre, vagy
folyamatban lévő állami főmű építéséhez való
csatlakozás esetén a támogatási arány 10%-
ponttal növekszik .

Támogatást	igényelhetnek	a	helyi
önkormányzatok 1 millió Ft egyedi értéken felüli
és egy éven túl elhasználódó egészségügyi gép-
műszer beszerzéséhez a következő szakterületek
számára:
-képalkotó-diagnosztika, kivéveCTés MR1
berendezések;
- aneszteziológiai-intenzív terápiás-sürgősségi
eszközök,
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állandó népességű település önkormányzata
akkor igényelhet egyedi vagy közös

a beruházásberuházáshoz támogatást, ha



3.	Az érintett egészségügyi intézmény
által ellátottak száma magas-e . Ezen belül:-
azon önkormányzatok esetében, amelyek
több kórház fenntartói teendőit látják el,
külön kell vizsgálni az egyes kórházak által
ellátottak számát.

4 . Előnyben kell részesíteni azon
műszerigényeket,	amelyek
nélkülözhetetlenek	a	működéshez
szükséges	minimumfeltételek A támogatási arány: 40%
teljesítéséhez.

ss

2.

	

A törvényjavaslat 108. §-a a következő új (1) és (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel
egyidejűleg a bekezdések számozása értelemszerűen változik:

„(1) Aze törvény 85. &-ának
a) (10) bekezdésében meghatározott Cct. 11 . $-ának (6) bekezdésében,
b)(14)bekezdésben meghatározott Cct . 17. ~-ának(4)és (5) bekezdéseiben,
c) (15) bekezdésben meghatározott Cct.19.&-ának (5) bekezdésében foglalt

rendelkezéseket
a címzett és céltámogatással folyamatban lévő önkormányzati beruházásokra is alkalmazni
kell .

(2)E törvény 85 . §-ának (11) bekezdésével meghatározott, a Cct .13/A.$-ában, továbbá(12)
bekezdésével meghatározott, a Cct.14.~-a (5) bekezdésének c) pontjában foglaltakat a
címzett és céltámogatással folyamatban lévő szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló
beruházások esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat a 60 %-os
bekötési arány megvalósulását köteles igazolni ."

3.

	

A törvényjavaslat 109. §-ának (1) bekezdése a következő új p) ponttal egészül ki :

„p) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló1992.évi
LXXXIX. törvény14 . $-ának(2)bekezdése és23 .$-ának n) és u) pontja."

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A kormányprogram, valamint az Országgyűlés és a Kormány 2004. második félévi
munkaterve előírta a Cct . módosítását, biztosítva a szabályozási hátterét az európai uniós
csatlakozásunk eredményeként bekövetkezett, illetve várható változások, illetve az elmúlt
évek tapasztalatainak figyelembevételéhez a címzett és céltámogatások rendszerében .

A helyi önkormányzatok beruházási feladatainak megvalósításában az uniós források
megnyílásával jelentős változások következnek be . Egyrészt az uniós támogatásokkal kibővül
az önkormányzati fejlesztésekre rendelkezésre á11ó források köre. Másrészt a kizárólag hazai
fejlesztéseket szolgáló támogatások és az uniós támogatások közötti párhuzamos
finanszírozást lehetőség szerint ki kell küszöbölni . Ez utóbbi azt jelenti, hogy a jövőben a
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hazai fejlesztési pályázatok elsősorban olyan célok megvalósítására adjanak támogatást,
melyekre uniós források nem - vagy nem elegendő mértékben - állnak rendelkezésre .

Az önkormányzatok egyik legnagyobb volumenű fejlesztési igénye alapján folytatni kell a
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programot, valamint az
ivóvízminőség javítást szolgáló programot . Az EU kötelezettségeink teljesítéséhez - vagyis a
2 .000 lakosegyenérték (LE) feletti települések, agglomerációk szennyvízelvezetéséhez és
tisztításához - ugyanis 2015-ig mintegy 800 milliárd forint volumenű fejlesztést, valamint
ivóvíz-bázisvédelmi és egyéb környezetvédelmi feladatok miatt további 120 milliárd forint
értékű beruházást kell megvalósítani . E beruházások támogatásának biztosít prioritást a
javaslat.

Ezen túlmenően tovább kell folytatni az önkormányzatok tulajdonában lévő - elsősorban
minőségi változást eredményező, további kapacitásbővüléssel nem járó -, térségi
feladatellátást szolgáló, az EU által nem támogatott intézményi rekonstrukciókat,
fejlesztéseket is.

Így a módosítás fő irányai a következők :
1 . Az Országgyűlés a Cct.-ben 2002-2004. évekre határozta meg a céltámogatásban

részesíthető önkormányzati beruházások körét. Így az Országgyűlésnek 2004 . őszén meg
kell határoznia, hogy 2005 . évtől kezdődően mely beruházások megvalósítására
igényelhető céltámogatás . Tekintettel arra, hogy 2007 . évben új EU költségvetési ciklus
kezdődik, melyben Magyarország - és így a helyi önkormányzatok is - várhatóan jelentős
fejlesztési forrásokhoz jutnak, a hazai céltámogatási rendszer esetében 2005-2006 . évekre
szükséges a támogatandó célokat meghatározni .
- A következő években a címzett támogatási rendszert is indokolt fenntartani a nagy

volumenű önkormányzati beruházások megvalósítására. A címzett támogatásban
részesíthető beruházások összköltségének alsó határa - 2006. évtől - a jelenlegi 200
millió forintró1300 millió forintra emelkedik .

- Előfordulhat, hogy a 2007-2013 . közötti EU költségvetési ciklusban Magyarországot
megillető EU támogatások nem vehetőek igénybe egyes beruházások megvalósítására,
illetve az igénybe vehető támogatások nem elegendőek ahhoz, hogy Magyarország
teljesítse a számára előírt EU-kötelezettségeket . Amennyiben e beruházások
megvalósítása a címzett és céltámogatási rendszer fenntartását 2007 . évtől is
szükségessé teszi, úgy arról az Országgyűlésnek 2006 . évben kell döntenie .

- Az átalakítás további fő iránya - a kormányprogramban foglaltakkal összhangban - a
decentralizáció következetes végigvitele . Így a módosítás eredményeképpen jövőben a
címzett támogatásokról az Országgyűlés a regionális fejlesztési tanácsok
véleményének figyelembe vételével dönthet, a céltámogatások esetében pedig a
döntési jogkör a Kormánytól átkerül a regionális fejlesztési tanácsokhoz .

- Fontos szempont volt továbbá a támogatási rendszer átalakításánál a közpénzek
eddiginél hatékonyabb, racionálisabb felhasználása. Így a támogatások igénylési
szabályainak módosulásával az eddigi fajlagos költségszámítás rendszere
másodlagossá válik. Elsődlegesen a beruházások tényleges összköltsége és ezzel
egyidejűleg az előírt feltételek teljesítésének mértéke határozza meg az elnyerhető
céltámogatás lehetőségét. Ezen túlmenően a Cet . módosult előírásai elősegítik
beruházások „egycsatornás" támogatása finanszírozási rendszerének megvalósítását .

A módosító javaslat néhány, egyéb pontosító rendelkezést is tartalmaz, amelyek elsősorban a
fentiekben jelzett módosításokhoz, illetőleg az elmúlt évek - az Állami Számvevőszék által
jelzett - tapasztalataihoz kapcsolódóan felmerült kérdések megválaszolását, azok szabályozás



útján történő rendezését szolgálják .

A módosítások 2005 . január 1-jén lépnek hatályba . Egyes rendelkezéseket azonban már a
folyamatban lévő beruházásokra is alkalmazni szükséges. Ezen szabályok az önkormányzati
beruházások megvalósulását segítik és alkalmazásuk előnyös az önkormányzatok számára.

A javaslatot az Országgyűlésnek még ez évben el kell fogadnia ahhoz, hogy a helyi
önkormányzatoknak elegendő idejük legyen a felkészülésre .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A 85. § (1)-(3) bekezdéséhez

A címzett támogatásban részesíthető beruházások összköltségének alsó határa - 2006. évtől -
a jelenlegi 200 millió forintról 300 millió forintra emelkedik, a nagy költségigényű, térségi
feladatellátást szolgáló, kiemelt jelentőségű önkormányzati beruházások támogatására . A
térségi szilárdhulladék kezelő rendszerek létesítésének támogatása kikerül a címzett
támogatási körből, tekintettel arra, hogy a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek
kialakításához jelentős uniós források vehetők igénybe . Ezzel egyidejűleg az egészségügyi
ágazatban címzett támogatással megvalósítható beruházások köre kibővül a járóbeteg-
szakellátást nyújtó intézmények fejlesztéseivel .

Szükséges rögzíteni, hogy az egyes beruházási céloknál minimálisan meghatározott -a
munkanélküliséggel és infrastrukturális elmaradottsággal (együttesen) leginkább sújtott
települések esetében 5%, egyébként 10% - mértékű saját forrást biztosítaniuk kell az
önkormányzatoknak . Jelenleg ilyen előírás nincs, így akár 100 %-os is lehet(ett) a címzett
támogatás mértéke .

A címzett támogatás esetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
rögzíti az Országgyűlés döntési jogkörét, így a címzett támogatási előirányzat és a döntési
jogkör régiókhoz teljes egészében történő decentralizálására nincs reális lehetőség . Ebből
adódóan a címzett támogatás esetén a decentralizáció végrehajtása úgy valósítható meg, hogy
a regionális fejlesztési tanácsok közvetett módon érvényesülő javaslattétele alapján kell a
Kormánynak a címzett támogatásról szóló javaslatot benyújtania az Országgyűlésnek .

A 85. § (4) bekezdéséhez

A címzett és céltámogatással megvalósuló vízgazdálkodási beruházások esetében a támogatás
százalékos mértéke meghatározásának alapját fajlagos költségek alapján kalkulált beruházási
költségek képezték . A beruházások bekerülési értékének ily módon történő tervezése nem
segítette elő kellő mértékben a költséghatékonyság követelményének érvényesülését és nem
ösztönzött a költségek lehetséges csökkentési módozatainak feltárására . Így a jövőben -
mintegy versenyeztetve a beruházások költségeit - a leginkább költségtakarékos megoldások
lesznek a támogatások szempontjából preferálva, illetőleg az ehhez tartozó beruházási költség
fogja képezni a támogatás arányának meghatározásához szükséges alapot .
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A 85. § (5) bekezdéséhez

Az új törvényi szabályozás teremti meg annak jogszabályi kereteit, hogy a regionális
fejlesztési tanácsok jogosultak legyenek a céltámogatásokról dönteni . Ezen döntésüket segítik
a régiókban működő és a javaslatban nevesített szakmai szervezetek .

A 85. § (6) bekezdéséhez

Rögzítésre kerül, hogy a törvény új melléklete határozza meg a céltámogatás maximális
mértékét. Ugyancsak itt kerül meghatározásra a céltámogatás esetében - figyelemmel az
önkormányzatok számára elérhető egyéb támogatásokra is - az önkormányzat által vállalni
szükséges saját erő minimális mértéke .

A 85. § (7) bekezdéséhez

A kiegészítés azt a célt szolgálja, hogy a céltámogatás esetében alkalmazandó támogatási
arányok közelítsenek az uniós forrásoknál a gyakorlatban általában alkalmazott támogatási
arányokhoz, elősegítve ezzel, hogy minél több beruházást legyen lehetőségük támogatniuk a
regionális fejlesztési tanácsoknak .

A 2005-2006. évekre meghatározott céltámogatási prioritások közül kikerül a térségi szilárd
hulladéklerakó telep építésének támogatása, így ennek átvezetése történt meg ezen
jogszabályi helyen.

A 85. § (8) bekezdéséhez

Összhangban a céltámogatás regionális fejlesztési tanácsokhoz történő decentralizálásával
kerül rögzítésre a Ca.-ben, hogy az egyes tanácsok döntési jogkörébe tartozó éves előirányzat
összege a mindenkori költségvetési törvényben kerül meghatározásra . Egyben a Cct . rögzíti
ezen kereteken belül a céltámogatás támogatási célok közötti megosztásának arányát .
Annak érdekében, hogy regionális fejlesztési tanácsok a rendelkezésükre bocsátott
céltámogatási kereteket teljes egészében ki tudják osztani, szükséges annak jogszabályi
biztosítása, hogy szükség esetén kezdeményezhessék a céltámogatást igénylő
önkormányzatnál a beruházás átütemezésének lehetőségét, s így az igényelt támogatásnál
alacsonyabb összeg jóváhagyását .

A 85. § (9) bekezdéséhez

A paragrafusban foglaltak technikai jellegű módosításokat tartalmaznak a tekintetben, hogy a
döntéshozó regionális fejlesztési tanácsoknak milyen módon kell döntéseiket nyilvánosságra
hozniuk, illetve közzétenniük .

A 85. § (10) bekezdéséhez

A Cct. hatályos rendelkezésének módosítását egyrészt az önkormányzati beruházások
tervezetthez képest gyorsabb ütemű pénzügyi-műszaki megvalósulásának, valamint az Állami
Számvevőszék és a Közbeszerzési Döntőbizottság által is jelzett gyakorlati tapasztalatok
indokolják .

A módosítással megteremtődik annak jogszabályi lehetősége, hogy amennyiben az
önkormányzat kimeríti egy adott évre meghatározott támogatási keretét, de a beruházását
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önerőből tovább finanszírozza, akkor az így kifizetett számlákhoz a következő költségvetési
év(ek)ben az állami támogatást igénybe vehesse .

A jelenlegi szabályozás szerint a közbeszerzési eljárás meghirdetése során az ajánlatkérő
önkormányzat a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki leírásban nem térhet el a
központi támogatás alapját képező jogerős, érvényes hatósági (építésre jogosító) engedély és
az ahhoz tartozó tervdokumentáció tartalmától. Tekintettel azonban arra, hogy sok esetben a
tényleges kiviteli tervek készítése során mind pénzügyi, mind pedig műszaki szempontból az
eredeti engedélyes tervben foglaltakhoz képest korszerűbb megoldások alkalmazása válik
szükségessé - indokolttá vált a Cct . általános szabályozásától történő eltérés esetének
megjelölése, és lehetővé tétele annak, hogy az önkormányzat a módosított tervdokumentáció
alapján hirdessen közbeszerzési eljárást.

A céltámogatás esetében a döntést hozó regionális fejlesztési tanácsoknak lesz jogosultságuk
a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt az önkormányzatok beruházásainak megkezdési
határidejére irányuló kérelmeit elbírálni .

A hatályos Cct . előírások a közpénzek ésszerű és gazdaságos felhasználását, illetőleg az
önkormányzatok közbeszerzésekkel összefüggő jogkövető magatartásának elősegítését
célozzák.
A közbeszerzési eljárások esetében többféle okból, illetve összetett módon kerülhet sor
jogvitákra. Ebből adódóan a Cct. vonatkozó szabálya eddig "keret" jelleggel teremtett
jogszabályi lehetőséget szankció alkalmazására a nagy súlyú - bírósági eljárással
alátámasztott - jogszabálysértések) esetében . Különös tekintettel például a közbeszerzési
eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző módon megkötött szerződések semmisségének
megállapítása esetére, valamint azon törekvésekre, amelyek a közbeszerzési eljárást
megkerülve törekszik a jelentős költségvetési támogatás igénylésével beruházásokat
megvalósítani .
A jelenlegi rendelkezések a kisebb súlyú, a közbeszerzési eljárási szabályok megsértésének
bíróság általi megállapítása esetében is felvetették a teljes támogatás visszafizetése
szankciójának alkalmazhatóságát . A súlyos szankciók alkalmazása azonban ezen
eljárásjellegű szabálytalanságok esetében nem indokolt, így meghatározásra került, hogy azok
mely esetekben alkalmazandók.

A 85. § (11)-(12)-(13)-(14) bekezdésekhez

A szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások esetében elsődleges szempont a
közműberuházás hasznosulásának minél magasabb mértékének megkövetelése - amely jelen
esetben 80% - és követelmény ennek teljesítéséről a beruházó önkormányzatok részéről
történő igazolás benyújtása a döntéshozónak .

Egyebekben a paragrafusok az előző módosításokkal összefüggő technikai jellegű
pontosításokat tartalmazzák .

Új szabályozásként lehetővé válik az önkormányzatok számára, hogy beruházásukat a
tervezettnél rövidebb idő alatt is megvalósíthassák, anélkül, hogy a támogatástól elesnének .

A 85. § (15) bekezdéséhez

A vízgazdálkodást érintő önkormányzati beruházásoknál gyakorlati tapasztalat indokolja,
hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdon követelménye alól a szennyvízcsatorna-hálózat



építésén kívül a csapadékvíz-elvezető rendszerek építése esetében is mentesülhessen az
önkormányzat.

A 85. § (16)-(17)-(18)-(19) bekezdésekhez

A címzett támogatásban részesíthető beruházások összköltségének alsó határa - 2006. évtől -
a jelenlegi 200 millió forintról 300 millió forintra emelkedik . Ezen változás kerül átvezetésre
a nem állami fenntartók által a külön jogszabályban megjelölt szociális szakellátási célt
szolgáló beruházások összköltségének vonatkozásában is .

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium jogutódlással történő megszűnése
miatti szervezeti változások következtében a minisztériumok megnevezésének pontosítása
vált szükségessé .

A 85. § (20) bekezdéséhez

2002-2004 . között a központi költségvetés az 1 milliárd forint alatti összköltségű
szennyvízelvezetést és -tisztítást, valamint térségi szilárdhulladék kezelést, továbbá a
kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzését támogatta a céltámogatási
rendszer útján. Tekintettel az 1 milliárd forint alatti térségi szilárdhulladék kezelő rendszerek
regionális jellegére (100 .000 lakos), nagyságrendjére és az uniós forrásokból történő
támogathatóságára, továbbá arra, hogy az önkormányzatok ilyen fejlesztésekre az utóbbi
években nem nyújtottak be támogatási igényt, 2005-től a céltámogatások közül elhagyásra
kerül .
Így 2005-2006. évekre a támogatható célok az alábbiak :
- Elsődlegesen a 2000 LE feletti települések és agglomerációk szennyvízelvezetése és -
tisztítása,
- egészségügyi gép-műszer beszerzés : a támogatható műszerbeszerzések köre a jövőben a
képalkotó diagnosztika, az aneszteziológia, valamint az intenzív és a sürgősségi ellátást érinti .

A javaslat szerinti módosítások 2005 . január 1 jén lépnek hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit
először a 2005 . évben benyújtott címzett támogatási koncepciókra és a 2005 . évi
céltámogatási igénybejelentésekre kell alkalmazni .
A hatályát vesztő rendelkezések között azon előírások szerepelnek, amelyek a módosítások
következtében már nem alkalmazhatóak .

A folyamatban lévő önkormányzati beruházások esetében alkalmazni meghatározott
rendelkezések az önkormányzati beruházások megvalósítását segítik és kedvezőbb feltételeket
teremtenek az önkormányzatok számára .

Budapest, 2004 . november 23.
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108. §-hoz és a 109. §-hoz
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