
Qrszággyúlás Hivatala

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám :

	

1

	

ó , ~
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Érkezett: 2005 MAJ 18,

Dr. Szili Katalin
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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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 :

Módosító javaslat



A törvényjavaslat 1 . számú melléklet Oktatás cím 46 . pontja az alábbiak szerint módosul, ezzel egyidejűleg az ágazat összesítő sora az alábbiak
szerint változik: (A sorok további számozása értelemszerűen változik .)

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

A helyi önkormányzatok 2005 . évben címzett támogatással induló beruházásai/

tat s

1 . számú melléklet a 2005. évi

	

törvényhez
A helyi önkormányzatok 2005. évben címzett támogatással induló beruházásai

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. 2007.

46 . Szentgát Veszprém Általános iskola bővítése 632 640 78 000 [536 004] [53 085] [226 930] [255 962]
Megye 554 640 55 000 233 000 266 640

Oktatás összesen 18 499945 1811856 [16 688 089] [1 766 624] [7 198 5511 [7 714 667]
.16706725 1 768 539 7 204 621 7725345



Indokolás

A Magyar Terület - és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke 2005 . április 7-én kelt levelében
még arról tájékoztatta a település polgármesterét, hogy „a költségvetés 2005. évi helyzetét
figyelembe véve, illetve a 2006-ban induló címzett- és céltámogatáshoz forrás bizotsítása
érdekében a teljes támogatási összeg változatlanul hagyása mellett a támogatás évenkénti
ütemezését a következők szerint javasoljuk: 2005. - 55 000 Ft, 2006. - 233 000 Ft, 2007. -
266 640 Ft, összesen : 554 640 Ft. A beruházások műszaki tartalmát ismerve úgy ítéljük meg,
hogy a javasolt éves ütemezéssel is biztosítható annak megvalósítása . "

Az önkormányzat a fent említett levél tudatában azt várta, hogy a törvénytervezetben a hivatal
által megadott számok fognak szerepelni, ám meglepődve tapasztalták, hogy az igényelt
támogatás összege 18 663 eFt-tal kevesebb, mint az előzetes tájékoztatásban látott számok .
Így az egész beruházás veszélybe kerül, hiszen az önkormányzatnak nincsen akkora 18 millió
forintos felszabadítható forrása az építkezés zökkenőmentes lebonyolítására .

A módosító javaslat elfogadása esetén az önkormányzat által beadott, a hivatallal leegyeztetett
pályázati összegek alapján kapná meg a település a szükséges címzett támogatást, így a
beruházás gond nélkül megkezdődhetne .

Budapest, 2005 . május 18 .
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