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Módosító iavaslat

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett
támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti
döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszeréről szóló 1992. évi L)fC=. törvény módosításáról" szóló T/15887 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :



A törvényjavaslat 1 . számú melléklet Oktatás cím az alábbi 56 . sorral való kiegészítését javasolom, ezzel egyidejűleg az ágazat összesítő sora az
alábbiak szerint változik: (A sorok további számozása értelemszerűen változik .)

/1 . sz. melléklet a 2005. évi . . . törvényhez

A helyi önkormányzatok 2005. évben címzett támogatással induló beruházásai/

Budapest, 2005 . május 17 .

Indokolás

Egy évvel a választások előtt Kaposvár polgárai azt várták, hogy a szakmailag megalapozott, évről-évre benyújtott, saját forrás
biztosításával megerősített kaposvári pályázatok nyerni fognak, annál is inkább, mert három Somogy megyei illetőségű miniszter és két
államtitkár is a Gyurcsány-kormány tagja . Kaposvár egyéni országgyűlési képviselője Lamperth Mónika belügyminiszter. Úgy tűnik ő nem
támogatja a beruházást, hiszen nem érte el, hogy az a nyertes pályázatok közé kerüljön .

Az iskola és kollégium rekonstrukciója már évek óta húzódó fontos feladat . Módosító javaslatom elfogadásával mód nyílhatna a
beruházás 2005-ös elindulására .
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A helyi önkormányzatok 2005, évben címzett támogatással induló beruházásai
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Beruházás E b b ő l
Sor- Önkormányzat Megye Az igény megnevezése össz- Saját Igényelt Az igényelt támogatás ütemezése
szám költsége forrás támogatás 2005 . 2006 . 2007 .

Oktatás
56 . Kaposvár Somogy Rippl-Rónai József Közlekedési 1 238 600 1 200 600 38000 . 216000 . 984600 . -

Szakképzö Iskola és Kollégium
felű ítása
Oktatás összesen [18 499 945]

19 738 545
[1 811856]
3 012 456

[16 688 089]
16 726 089

[1 766 624]
1 982 624

[7 198 551]
8183151

7 714 667
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