
Magyar Országgyűlés
Területfejlesztési bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

ívatata

irománysom :

Érkezett: 2004 DEC 0 8.

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz -a Házszabály 94 . §-ában, 102. § (1) bekezdésében, 121 .§ (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a bizottság az alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elő .

A törvényjavaslat alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat alábbi módosítását j avasolom .

1) A törvényjavaslat 50. § (17) bekezdésének a következő módosítását javasolom .

[(17) Az országgyűlés felhatalmazza a területfejlesztésért felelős tárca nélküli minisztert,
hogy a XVII. Területfejlesztési fejezet, 5 . cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 3 .
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása jogcím és 5 . Lakbértámogatás
jogcím előirányzatait egymás között átcsoportosítsa."j

„(17) Az Országgyűlés felhatalmazza a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős
tárca nélküli minisztert, hogy
a) a XVII . Területfejlesztés felezet, 5 . cím, 1 . alcím, 4. jogcímcsoport, 3 . Lakóépületek és
környezetük felújításának támogatása jogcím és az 5 . Lakbértámogatás jogcím előirányzatait
b) a XVII. Területfejlesztés felezet, 5 . cím, 3 . alcím, 3 . jogcímcsoportba tartozó valamennyi
decentralizált szakmai fejlesztési program előirányzatát - a regionális fejlesztési tanácsokkal
egyeztetve- a 19. számú mellékletben foglalt, régiók számára meghatározott összeg
megváltoztatása nélkül
egymás között átcsoportosítsa ."

Bizottsági módosító javaslat!



2) A törvényjavaslat 65. § (3)-(4) bekezdésének a következő módosítását javasolom .

[(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5 . cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési
programok jogcímcsoport támogatási előirányzatai legalább 45 %-át a
munkahelyteremtéssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és
foglalkoztatási célokra, 20 %-át a kistérségek elérhetőségét és a kistérségeken belüli
közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesztésekre szükséges fordítani . Az előirányzat
fennmaradó részét a regionális fejlesztési tanácsok a fejlesztési programjaikban szereplő
- a régió társadalmi-gazdasági-szellemi súlyának növekedését és a régión belüli kohézió
erősítését szolgáló - sajátos célok, programok, illetve projektek megvalósítására
használhatják fel.
(4) A decentralizált támogatási programok előirányzatai felhasználásának általános és
program-specifikus szabályait - a külön törvényben szabályozott helyi önkormányzati
céltámogatások, valamint regionális innováció támogatása kivételével - a Kormány
rendeletben állapítja meg ."]

„(3) A XVII. Területfejlesztés felezet, 5. cím, 3 . alcím, 2 . Decentralizált területfejlesztési
programok jogcímcsoport támogatási előirányzatát
a) a munkahelyteremtéssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és
foglalkoztatási célokra ;
b) a kistérségek elérhetőségét és a kistérségen belüli közlekedési kapcsolatokat javító
közútfejlesztésekre-,
c) a régiókban, kistérségekben élők tájékoztatásának javítására ;
d) a régiók fejlesztési programjaiban szereplő - a régió társadalmi-gazdasági-innovációs
súlyának növekedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló - sajátos célok,
programok és projektek megvalósítására;
e) a Kormány rendeletében meghatározott egyéb célokra, programokra
szükséges fordítani .

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 19 . számú mellékletben foglalt decentralizált
támogatási programok előirányzatai felhasználásának általános és program-specifikus
szabályait - a külön törvényben meghatározott helyi önkormányzati céltámogatások, valamint
regionális innováció támogatása kivételével - rendeletben állapítsa meg."

Indokolás

1. ponthoz

A területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter elnevezést a kormányzati
munkamegosztásban elfogadott elnevezésre: regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelős tárca nélküli miniszterre indokolt változtatni ; továbbá szükséges e miniszternek
további felhatalmazást adni a decentralizált szakmai fejlesztési programok egymás között
történő átcsoportosítására. Ez az átcsoportosítás azonban a törvényjavaslat 19 . mellékletében
foglalt, a régiók számára megállapított összegeket nem érintheti .



2. ponthoz

A decentralizált területfejlesztési programok esetében - a régiók eltérő sajátosságaira
tekintettel - nem indokolt a munkahelyteremtéssel összefüggő, valamint a kistérségi
közútfejlesztésekkel kapcsolatban megjelölt célok esetében valamennyi régióra vonatkozóan a
45 %-os, illetve 20 %-os mérték megállapítása. A régiók, kistérségek kohéziójának erősítése,
az információkhoz való hozzájutás érdekében a célokat indokolt a tájékoztatás feltételeinek
javításával kiegészíteni. Emellett szükséges, hogy a Kormány lehetőséget kapjon további
célok, programok meghatározására (p1 . fejlesztési hitelekhez kapcsolódó kamattámogatás,
szerkezetátalakítással, válságkezelő, illetve válságmegelőzéssel kapcsolatos célokra, stb .) is .

A törvényjavaslat 65. § (4) bekezdése nem egyértelmű abban, hogy a Kormány rendelet-
alkotásra vonatkozó felhatalmazása mely előirányzatokra vonatkozik . A javaslat ezt
pontosítja, utalva a 19 . mellékletben levő előirányzatokra .

Budapest, 2004 . december 8 .

a bizottság elnöke
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