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módosító javaslatot

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában foglaltaknak
megfelelően

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának

(előirányzatainak) változásaként, a törvényjavaslat 57. ~ (3.) bekezdés következő

módosítását` javasolom :

(3) Az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében legkedvezőtlenebb helyzetben lévő
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok,
Bács-Kiskun és Somogy megyék fejlesztése és kiemelten az elmaradott kistérségeik
felzárkóztatása érdekében az érintett miniszterek a döntési körükbe tartozó, a (4) bekezdésben
felsorolt támogatási célprogramok, fejezeti kezelés előirányzatok,felhalmozási kiadásai 20~-
ának, illetve a Munkaerőpiaci Alap aktív foglalkoztatási eszközei pályázati rendszerben
felhasználandó része 30 %-ának megfelelő mértékű támogatási keretösszeget különítenek el .
A keretösszegek 22 %-a Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 21 %-a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, 1 5 %-a Bács-Kiskun megye, 1 2 %-a Békés megye, 1 2 %-a Jász-Nagykun-Szolnok
megye, 1 0 %-a Somogy megye, 8%-a pedig Nógrád megye fejlesztésére használható fel .

A leghátrányosabb helyzetű megyék költségvetési támogatásának az évek során összegyű lt
tapasztalatai azt mutatják, hogy célszerűbbnek látszik az, ha már a költségvetési törvényben
konkrét számként kerül megjelenítésre az egyes megyék támogatottsága . Az elmúlt években a
minisztériumok és megyék közti egyeztetések során eltérő értelmezések alakultak ki a konkrét
támogatások kiszámítására vonatkozóan . A viták nem tettek jót a minisztériumok és a megyék
kapcsolatának, indokolatlanul meghosszabbították egyes megállapodások megkötésének
időpontját, ezáltal a pályázatok jóval később kerültek kiírásra, mint az országos pályázatok,
így a legkedvezőtlenebb helyzetű megyékbő l pályázók önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe
kerültek .
Javaslatunk lényege, hogy az egyes fejezeti, kezelési előirányzatoknál a költségvetésben
szereplő konkrét számadatokból már a törvény elfogadása után kiszámítható legyen az adott



megyére vonatkozó támogatási összeg, ezáltal gyorsabban megköthetőek a megállapodások,
és hamarabb kerülhetnek kiírásra a pályázatok. Természetesen tudjuk, hogy az egyes
előirányzatok más (a költségvetési törvény mellékleteiben szereplő) elkötelezettségekkel
terheltek, ezért javasoljuk, az előirányzott 30%-os összeg 20%-ra történő csökkentését .
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