
Költségvetési és pénzügyi bizottság

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

c$

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás hároméves kereteirá7 szóló
törvény végrehajtásáról szóló, T117290. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 . §-ában,
102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 30. §-át az alábbi új (10) bekezdéssel javaslom kiegészíteni :

(10) A Költségvetési törvény 136 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

136 . § Az Operatív Programok támogatási előirányzataiból feladataik ellátása érdekében
mindösszesen legfeliebb 1000,0 millió forint használható fel az európai uniós támogatások
felhasználásának lebonyolításában közreműködő szervezetként részt vevő Regionális Fejlesztési
Ügynökségek keretében a 2004 és 2006 közötti, maid a 2007-2013 közötti Nemzeti Fejlesztési
Terv végrehajtását támogató térségi tanácsadói rendszer kiépítésére . A rendszer kialakításában-
az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter irányítása mellett, ugyanezen pénzügyi keret
felhasználásával -a PROMEI Kht. működik közre ."

Indokolás

A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának eddigi tapasztalatai rámutattak a pályázók és
projekttulajdonosok pontos, szakszerű, átfogó tájékoztatásának fontosságára . A Nemzeti Fejlesztési
Hivatal által elvégeztetett szakértői elemzések szerint a tájékoztatás, a hatékony ügyféltámogatás ma
működő rendszere mindenképpen megerősítésre szorul .

A továbblépést az ágazati szinten, operatív programonként működő tájékoztatási rendszerekben
elérhető információk szintetizálására képes, a tájékoztatást, támogatást igénylő pályázók és
projektgazdák földrajzi közelségében elérhetővé tévő decentralizált tanácsadói hálózat kialakítása
jelenti .
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A hálózat kialakítását leghatékonyabban az intézményrendszer koordinációjával megbízott Nemzeti
Fejlesztési Hivatal tudja elvégezni, a Hivatal által felügyelt PROMEI Kht . segítségével. A létrejövő
hálózat működésének természetes keretét a Regionális Fejlesztési Tanácsok mellett működő
Regionális Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ) jelentik. A fejlesztésnek köszönhetően az RFÜ-k
képessé válnak arra, hogy a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) mellett az NFT ágazati
programjainak lebonyolítását is támogatni tudják, másfelől jelentős lépést tesznek abba az irányba,
hogy a 2007-2013 közötti tervidőszakban önállóan irányíthassák az egyes régiók decentralizált
operatív programjait.

Az indítványban megfogalmazott cél egybevág a 2005. évi költségvetési törvényben
megfogalmazott eredeti céllal, egyben pontosítja annak felhasználási módját .

Budapest, 2005 . október 4.

L

arga Mihály

a bizottság elnöke


	page 1
	page 2

