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Bizottsági módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T117700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121. §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

1. A törvényjavaslat 5. számú melléklete 21 . Pontja következő módosítását javasolom:

„21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítósának
támogatása

Előirányzat :

	

[5 000,0]8 000 0 millió forint

A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak
kapacitást nem növelő burkolatfelújítósára (a továbbiakban : burkolatfelújítós) az e célra fordított
forrásaikkal megegyező mértékű támogatást igényelhetnek . A társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003 . (1. 14.) Korm. rendelet által
meghatározott települések önkormányzatai burkolatfelújítósra fordított forrásaik 140%-át
igényelhetik támogatásként .

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak
burkolatfelújítósára igényelnek állami támogatást .

A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a [2002]2003,.
évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról és a 154/1999 . (X . 22.) Korm. rendelet
módosításáról rendelkező 227/2002.(XI.7.)[198/2001 . (X. 19.)] Korm. rendelet szerinti 1390/03 .
számú „A helyi közutak adatai" elnevezésű jelentésben meghatározott, [2002]2003 . december 31-ei
állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget kifejező alábbi súlyokkal -
számított, régiónkénti előirányzatot e törvény 21 . számú melléklete tartalmazza .

Súlyok:
- főutak : főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5,
- gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2,
- lakó és kiszolgáló utak : 1 .
A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább [2 050,0]3 380 0

millió forint illeti meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából .
A 2007 . évre a régiónkénti 2006 . évi eredeti előirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség .



A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét - ideértve a támogatás szempontjából
elismerhető fajlagos felújítási kiadást is - a Kormány e törvény 68. §-ának (4) bekezdése szerinti
rendeletben szabályozza."

2. A törvényjavaslat 5. számú melléklete a következő 25. ponttal való kiegészítését javasolom :

„25. Sportpályák felúiításának támogatása

Előirányzat :_

	

500,0 millió forint

A támogatást többcélú kistérségi társulások igényelhetik, a kistérségi társulásban résztvevő
települési ónkormányzatok fenntartásában lévő sportpályák felújítására . A támogatás igénylésének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a belügyminiszter -a pénzügyminiszter
véleményének kikérésével-2006. március 31-éig rendeletben szabályozza."

3. A törvényjavaslat 5. számú melléklete a következő 26. ponttal való kiegészítését javasolom :

„26. Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása

Előirányzat :

	

200,0 millió forint

Atámogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az
egészségügyi miniszter -a pénzügyminiszter véleményének kikérésével-2006. március 31-éig
rendeletben szabályozza ."

4. A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve

csökkentését javasolom :

W



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirón zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel .
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

2 Központosított előirányzatok

21 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolatfelújítósának támogatása [5 000,0] +3000,0 8000,0

25 Sportpályák felújításának támogatása +500,0 500 0
26 Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának

+200,0 200,0támogatása
X MINISZTERELNÖKSÉG

20 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] -700,0 49930,0
XLII A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FÖ BEVÉTELEI

6 állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

3 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos
központi költségvetést megillető bevételek 35f 600.01 +3000,0 386000



Budapest, 2005 . november 23 .

Indokolás

1 . ponthoz : a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak állapotának javítása
kiemelt cél, ezért a burkolatfelújítási előirányzat 3 milliárd forinttal nő . A támogatás nagyforgalmú
utakra való koncentrálása érdekében a főutakra szóló pályázatokat a regionális területfejlesztési
tanácsoknak előnyben kell részesíteniük . Mivel már rendelkezésre áll a közutakról szóló 2003 . évi
adatgyűjtés, indokolt a támogatás régiók közötti felosztása során azt használni .

2. ponthoz: az új jogcím a többcélú kistérségi társulások számára teremt forrást, a kistérségi
társulásban résztvevő települési önkormányzatok fenntartásában lévő sportpályák felújítására. A
pályázati jellegű támogatás célja a vidék sportjának fejlesztése, esélyegyenlőség biztosítása a
sportolási és szabadidős tevékenységek kulturált környezetben történő végzésére .

3. ponthoz: a kistelepülések lakosságának életkörülményei javítását szolgálja az életmentő
készülékekkel való ellátás .

4. ponthoz : a központosított előirányzatok növelésére egyrészt a költségvetés általános tartalékából
csoportosítható át forrás, másrészt további kincstári vagyonkezelés teremt erre lehetőséget .

arga Mihály
izottság elnöke `
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