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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási 
rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról benyújtott T/18709. számú törvényjavaslat 

 
z á r ó      v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/18709/75. sz. egységes javaslattal) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a helyi önkormányzatok 2006. évi új 
címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról 
T/18709/75. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18709/76-78. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
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1.  Jauernik István képviselő az egységes javaslat címének a következő módosítását javasolja:  

 
"A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, az egyes címzett támogatással  

folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi  
önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény  

módosításáról" 
 

T/18709/76. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. és 3. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18709/76/1. számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

2.  Jauernik István képviselő az egységes javaslat preambulumának a következő módosítását javasolja:  
 
 "Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) alapján a 
helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások – jogszabályi változásból eredő – 
eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a Cct. módosításáról a következő törvényt alkotja." 
 

T/18709/76. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 3. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18709/76/2. számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.  Jauernik István képviselő az egységes javaslatot új 4. §-sal javasolja kiegészíteni:  

 
 "4.§ A Cct. 3. §-ának (8) bekezdése alapján – jogszabályi változásból eredően, a támogatásban részesülő beruházással ellátandó feladat jelentős 
változása miatt – a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos eredeti döntések, valamint a helyi önkormányzatok 2004. 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 LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLII. törvény 1. melléklet „Kultúra” fejezet 19. sorában szereplő 
Nagykanizsa Volt Filmszínház épület műemlék jellegű bővítéses rekonstrukciója, zsinórpadlás belső szintosztásával címzett támogatásban részesült 
beruházással kapcsolatos eredeti döntés a 3. melléklet szerint módosul." 
 

T/18709/76. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 2. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18709/76/3. számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

4.  Jauernik István képviselő az egységes javaslat 14. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 "14. § (1) Ez a törvény a [kihirdetését követő 8. napon]  kihirdetése  napján  lép hatályba." 
 

Megjegyzés: A módosító indítvány tévesen 13. §-ként jelöli a fenti rendelkezést 
 

Indokolás: Lásd a T/18709/77. számú módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5.  Jauernik István képviselő az egységes javaslat 3. mellékletének a következő módosítását javasolja:  
 

"3. melléklet a 2006. évi  …….törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok 2004. 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 LXXXIX.  törvény módosításáról szóló 2004. évi 
XLII. törvény 1. [számú] mellékletének 19. sora az alábbiak szerint módosul: 
                              ezer Ft 

Ebből Az igényelt támogatás ütemezése 
Sorszám   Önkormányzat Megye Az igény 

megnevezése 
Beruházás 

összköltsége 
Saját forrás Igényelt 

támogatás [2003] 2004 2005       2006 

Kultúra 

19.  Nagykanizsa Zala 
megye 

Volt Filmszínház 
épület műemlék-
jellegű bővítéses 
rekonstrukciója, 
zsinórpadlás 
belső 
szintosztásával 

[670 806]
691 049

[68 661]
133 103

[607 945]
557 946 [98 896] [162 224]

98 896
[176 825]   
162 224     

[170 000] 
296 826

" 
Megjegyzés: A törvények mellékleteiben sem kell szerepeltetni a „számú” kifejezést, így az indítvány az ajánlásban ennek megfelelően pontosítva szerepel. 

 
Indokolás: Lásd a T/18709/78. számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya       Dr. Vastagh Pál s.k., 
                  az Alkotmányügyi 
 Budapest, 2006. február 13.               bizottság elnöke 
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