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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok
2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló T/18709 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . számú mellékletének a következő, 46 . sorszámú sorral való kiegészítését
(a melléklet további sorszámai értelemszerűen változnak), valamint ezzel összefüggésben az
1 . számú melléklet 25., 28 ., 29., 30. sorának módosítását, illetve az 2. számú melléklet 111 .
sorának törlését (a melléklet további sorszámai értelemszerűen változnak) indítványozom :

„1iszámú melléklet a 2006 . évi törvényhez

A helyi önkormányzatok 2006 . évben címzett támogatással induló beruházásai

ezer forint

Módosító iavaslat

46 Gödöllb Pest
Meeve

Gödöllő, a Tisza utcai és a Szabadság
úti Óvodaúiéhületének építése

456 684 159 840 296 844 89 053 148 422 59 369

Sor- Önkor- Megye Az igény megnevezése Beruházás Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
szám mányzat ősszkőlt-

sége Saját forrás Igényelt
támogatás

2006 2007 2008

Pécs, Csokonai V . Mihály Általános [50 2791 [333 998] [305 2661

25 . Pécs
Baranya Iskola rekonstrukciója, bővítése, teljes

akadálymentesítéssel, lifttel, aulával, 811 227 121 684 689 543 30 279 343 998 315 266Megye konyhával, étteremmel
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„2. számú melléklet a 2006 . évi törvényhez

A helyi önkormányzatok 2006. évre benyújtott és elutasított címzett támogatási igénye

ezer forint

Indokolás :

Az 5. számú Napköziotthonos óvoda új épületben való elhelyezése szükségszerű és időszerű

feladattá vált a két régi épület állapota és alkalmatlansága miatt. A jelenlegi két épület zsúfolt,

évek óta 130%-os kihasználtsággal működik, ráadásul az egyik a 3-as főút mellett

helyezkedik el, amelynek forgalma, valamint közvetlen környékének zajszintje és

légszennyezettsége az autópályadíj bevezetése óta jelentősen megnőtt .

Az új épületben lehetőség nyílna a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátásának

biztosításához megfelelő helyiségek kialakítására . Szükségszerű az új óvoda megépítése a

térségben élő cigány gyermekek teljes körű óvodai és általános iskolai ellátásának érdekében

is, ugyanis iskolai felkészítésükhöz, nevelésükhöz elengedhetetlen, hogy az intézmények

állapota, felszereltsége hasonlóan az ott dolgozó pedagógusok munkájához magas színvonalú

Borsod-
Abaój-

Avasi Gimnázium épűletbövítése és
rekonstrukciója

[54 000] [313 000] [285 800]

28 Miskolc zempl6n
Megye

768 000 115 200 652 800 24 000 328 000 300 800

Csongrád
Megye

Szegedi

	

Tömörkény

	

István
Gimnázium

	

és

	

Szakközépiskola
1400001 [235 000] [214 600]

29. Szeged bővítéses rekonstrukciója 576 000 86 400 489 600 20 000 245 000 224 600

30 . Dunaújvá- Fejér József Attila Általános Iskola 96 [34 0001 [195 000] [179 0001
ros Megye férőhelyes középiskolai kollégiummá

történő alakítása 480 000 72 000 408 000 14 947 204 526 188 527

Sor- Önkor- Megye Az igény megnevezése Beruházás Ebből Megjegyzés*
szám mányzat összkölt-

sége Saját forrás Igényelt
támogatás

1111.1 [GN6116 1 [Pest [GSd6116, Új óvoda építése 6s a [1499 4711 [224 9211 11 274 5501 121
Megyei Damjanich János Általános Iskola

bővítése]



legyen. A helyszínül szolgáló Batthyány utcai telek kedvező adottságokkal rendelkezik . Az

intézmény a Damjanich János Általános Iskolával a máriabesnyői terület oktatási

alközpontjaként működhet. A telek előnyeihez tartozik továbbá, hogy a gyermekek számára

megfelelő szabadtéri játszóhely kialakítására nyílik lehetőség, valamint hogy

tömegközlekedéssel és személygépkocsival is könnyen megközelíthető annak ellenére, hogy

nem a főút mellett helyezkedik el .

A javaslat alapjául szolgáló előterjesztést Gödöllő Város képviselőtestülete támogatta,

vállalva, hogy a címzett támogatás elnyerése esetén kész csökkentett összegű beruházási

programot is megvalósítani, ezért két változatban terjesztette be a pályázatot, amelyet a

törvényjavaslat nem vett figyelembe . A javaslatban szereplő beruházásnak további előnye,

hogy 35%-os önrész vállalásával csupán a beruházás költségeinek 65 %-ára nyújtott be

címzett támogatási igényt!

Annak érdekében, hogy az újonnan felvett 46 . sorban szereplő új óvoda építéséhez nyújtandó

állami támogatás a 2006 . évi költségvetési hiányt ne növelje, módosító javaslatom konkrétan

megjelöli a beruházás erre az évre jutó forrásigényének pontos helyét .

Budapest, 2005 . december 14.

Dr. Ge
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