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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,=X. törvény módosításáról" szóló T/15887 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1 §-ának következő módosítását, ezzel egyidejűleg az 1 . számú melléklet
37 .-es és 26-os sorszámon, továbbá a 74 . sorszámon szereplő pontjai elhagyását javasoljuk (A
sorok további számozása értelemszerűen változik .) :

1.§

(1) A helyi önkormányzatok címzett támogatással megvalósuló beruházásaihoz 2005 . évtől
nyújtandó támogatás összegét ágazatonként, önkormányzatonként és beruházásonként az 1 .
számú melléklet tartalmazza .

[(2) A Cet. 19.§ (5) bekezdésének teljesítéséhez átmeneti mentességet kap az 1 . számú
melléklet 37. sorszám alatt szereplő önkormányzat a beruházáshoz szükséges címzett
támogatásból történő ingatlanvásárlás megtörténtéig és a 26 . sorszámon szereplő
önkormányzat a beruházás megvalósítását szolgáló ingatlanon bejegyzett jelzálog
törléséig.]

[(3) A 74. sorszám alatt szereplő önkormányzatok beruházása azzal a feltétellel kap
támogatást, ha a vízjogi létesítési engedély módosítása a támogatási igénybejelentésben
lévő műszaki tartalommal való összhang megteremtése érdekében a beruházás
megkezdéséig megtörténik.]



A törvényjavaslat 1. számú melléklet Oktatás cím alábbi 26 . és 37. sorainak elhagyását javasoljuk ezzel egyidejűleg az ágazat összesítő sora az
alábbiak szerint változik : (A sorok további számozása értelemszerűen változik.)

Oktatás

A helyi önkormányzatok 2005 . évben címzett támogatással induló beruházásai/

l1 . sz. melléklet a 2005- évi . . . törvényhez

[37 ] [Makó] [Csongrád
Megye]

[Térségi célokat szolgáló
tanmedence építése] [912 774] [47145] [865 629] [259 360] [338 801] [267 966]

[26 .] [Barcs] [Somogy
Megye]

[Dráva Kollég um épületeinek eS

rekonstrukciója]
[1 740 864] [40 000] [1 700 864] [169 872] [664 451] [865 665]

Oktatás összesen [18 499 945] [1811856] [16 688 089] [1 766 624] [7198 551] 7714667
15 846 307 1 724 711 14 121 596 1 337 392 6 195 299

1 . számú melléklet a 2005 . évi

	

törvényhez
A helyi önkormányzatok 2005, évben címzett támogatással induló beruházásai

1 1

	

ezer R
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. I

	

2007.



A törvényjavaslat 1 . számú melléklet Vízgazdálkodás cím alábbi 74 .. sorának elhagyását javasoljuk ezzel egyidejűleg az ágazat összesítő sora az
alábbiak szerint változik : (A sorok további számozása értelemszerűen változik.)

A helyi önkormányzatok 2005 . évben címzett támogatással induló beruházásai/

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

Vízgazdalkodás

1 . számú melléklet a 2005 . évi

	

törvényhez
A helyi önkormányzatok 2005 . évben címzett támogatással induló beruházásai

ezer R

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.

Szennyvízberuházások :
[74 .]

[Hatvan]
[Heves
Megye]

[Hatvan és Lőrinci városok
szennyvízelvezetése] [2 376 575] [1 208 592] [1 167 983] [349 953] [373 030] [444 465]

Vízgazdálkodás összesen [22 390 630] [7 962 791] [14 427 839] [1 443 9691 [5 944 517] [7 036 361]
20 014 055 6 754 199 13 259 856 1 094 016 5 571 487 6 591 896



Budapest, 2005 . május 17.

Indokolás

A kormánypártok néhány szocialista vezetésű önkormányzat esetében eltekintenek a címzett támogatásokról szóló törvényjavaslat egyes
rendelkezéseitől, például attól, hogy a jelzáloggal terhelt ingatlanra nem lehet támogatást adni, illetve, hogy módosított vízjogi létesítési engedély
kell a szennyvíz-beruházásokhoz .

A módosító javaslatunk elfogadásával azzal a szocialisták által a közelmúltban meghonosított szellemiséggel szakíthat az Országgyűlés, amely
szerint a szocialisták parciális érdekeihez idomítják a törvénytervezeteket . Eddig példa nélkülinek számít az az elképzelés, amely szerint olyan
önkormányzatok pályázatait is befogadta a kormány, amelyek a címzett támogatásokról szóló törvény szerint nem lenne módja . A
törvénytervezet 1 . mellékletében szereplő barcsi, makói, hatvani pályázatok a törvénytervezetben való szerepeltetésére nem lenne mód, ha az 1 .§
(2) és (3) pontjai nem adnának felhatalmazást a törvény felpuhítására . A települések ugyanis a hatályos rendelkezések szerint jogszerűen nem is
kerülhettek volna be a címzett támogatási rendszerbe . A módosító javaslat elfogadása esetén a kivételre javasolt települési pályázatok egyébként
a jogszabályok szerint a szükséges törvényi feltételek meglétével a következő címzett támogatási törvény tárgyalásánál támogathatók .

Nem értünk egyet a szocialisták gyakorlatával, ezért indítványozzuk az 1 . § (2) és (3) pontjainak elhagyását, továbbá az 1 . mellékletben szereplő
26 .; 37; és 74 .-es sorszámú pályázatok kiemelését a törvénytervezetből .

Dr . Kovács Zoltán

	

r. Koszt
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