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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről

szóló törvény végrehajtásáról a T/17290 . számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 . § (1),

102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

(kapcsolódva a T/17290/4 . számú módosító javaslathoz)

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 7 . § (6) bekezdés d .) pontjában az alábbiak szerint módosul :

„(6) A helyi önkormányzatokat az Áht . 64B §-ának (1) bekezdése alapján

a.) a központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 447,8 millió forint,

b.) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás

támogatása jogcímen 17,5 millió forint,

c.) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok

támogatása jogcímen 1147,2 míllíó forínt,

d.) a 2003 . december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött

felhasználású támogatásból fel nem használt [220,412016 millió forint,

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM .R .

tartalmazza."

Kapcsolódó módosító javaslat



Indoklás

A módosító javaslat Kisvárda város önkormányzatát méltányossági alapon kívánja

mentesíteni a központosított előirányzat elszámolása során keletkezett 18 .824.600.- forint

visszafizetési kötelezettsége alól. A Vári Emil Általános Iskola esetében 1 .158 .00 Ft, a

Bessenyei György Gimnázium és Kollégium esetében 2 .976 .000 FT, a II . Rákóczi Ferenc

Szakközép- és Szakiskola esetében pedig 14.690.600 Ft igénybevételt állapított meg a

számvevői jelentés . Az intézmények a normatív hozzájárulás igénybevételét közoktatási

statisztikai adatokkal és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokkal a helyszíni ellenőrzés

alkalmával igazolni tudták. A maximális létszámhatár túllépése miatt az önkormányzatot

megillető (tanügyi okmányokkal igazoltan felvett, ellátott tanuló után) normatív állami

támogatást elvonni nem lehet . A normatívák létszámadataihoz kapcsolódó kiegészítő

normatívák (kulturális és egyéb szabadidős feladatok, valamint a tankönyvellátás támogatása)

elvonása is jogalap nélküli, mert a tanulók ellátása biztosítva volt. A törvény a

kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználását a tárgyévet követő december 31-ig

engedi meg .

Budapest, 2005 . szeptember 19 .

Borkő Károl

Országgyűlési képviselő
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