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Módosító javaslat

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 . 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 .)

A helyi önkormányzatok 2005 . évben címzett támogatással induló beruházásai/

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

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- ónkormányzat Megye Az igény megnevezése össz- Saját Igényelt Az igényelt támogatás ütemezése
szám költsége forrás támogatás 2005 . 2006 . 2007.
Oktatás
56 . Pápa Veszprém Tarczv Latos Általános Iskola 1 260 942 20 000 1 240 942 378 283 494 377 368 282

épületrekonstrukcióin, 24 db
tanterem. 11 szaktanterem és 1
aula
Oktatás összesen [18 499 945]

19 760 887
[1 811 8561
1 831 856

[16 688 089]
17 929 031

[1 766 624]
2 144 907

[7198 551 ]
7692928

[7 714 667]
8082949



Budapest, 2005 . május 18.

Indokolás

Pápa Város Képviselőtestülete a 8/2003 (11 .20) kt. sz. határozatával döntött a Belvárosi
és a Nagy László Általános Iskola összevonásáról . A döntés szerint a 2003 . július 1-től Tarczy
Lajos Altalános Iskola elnevezésű intézmény két épületben működik : a székhely Jókai u . 16-
18. sz. alatt a felső tagozatos tanulócsoportok a tagintézmény Jókai u . 37. sz. alatti épületben
az alsó tagozatos tanulócsoportok kerülnek elhelyezésre . A jelenlegi 36 tanulócsoport
felmenő rendszerben évente kettővel csökken, amíg az intézmény évfolyamonként 3
tanulócsoportos, 24 osztályos iskolává alakul .

A viszonylag magas tanulólétszám, az ellátott kistérségi közoktatási feladatok,
valamint az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott emelt szintű oktatási
tevékenységhez szükséges feltételek biztosítása érdekében szükséges a beruházás
megvalósítása. Fentieken túlmenően az önkormányzat saját forrásból nem képes valamennyi
intézményében a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított
11/1994. (VI.8) MKM rendelet 7 . sz. mellékletével kiadott kötelező (minimális) eszköz- és
felszerelési jegyzékben, illetve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségéről szóló
1998 . évi XXIV. Tv. által előírtak teljesítésére, ezért kérjük, hogy a módosító javaslatunkat
támogatni szíveskedjenek.
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