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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a
Házszabály 94. §-ában* , 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a (7) bekezdésében *)
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 65. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolom :

"65 . § (4) [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a fejlesztési támogatások összehangolása és
decentralizálása érdekében a fejezetek területfejlesztéssel összefüggő fejezeti kezelésű előirányzataiból a
regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalandó részt különítse el .] A Regionális Fejlesztési
Tanácsok(a továbbiakban Tanácsok) az (5) bekezdésben meghatározott előiránvzatok tekintetébena régió
területfejlesztési koncepciósa, illetve programfafigyelembevételével a vonatkozó fogszabályok alapfán
döntenek a hatáskörükbe utalt pénzeszközök felhasználásáról. Az elkülönített előirányzatok
nagyságrendjét, az előirányzatok régiók közötti elosztásának elvét, a támogatások odaítélésének és
felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben határozza meg .

- A törvényjavaslat 65. §.-a az alábbi (5)-(6) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A Tanácsok az alábbi-az előző évek döntéseivel, valamint az Európai Uniós társfinanszírozással le
nem kötött-előirányzatoknak a külön jogszabályban meghatározott összege felett rendelkeznek döntési
jogosultággal :

X. Miniszterelnökség felezet 8 . cím 4. alcím 1 . iogcímcsoport Terület- és régiófejlesztési célelőiránvzati
XI.Belügyminisztériumfelezet 23. cím 2. alcím 12. jogcímcsoportTelepülési hulladék közszolgáltatás
fejlesztéseinek támogatása ;
XI. Belügyminisztérium fejezet 23 . cím 2. alcím 17. jogcímcsoport Pincerendszerek, természetes partfalak és
földcsuszamlások veszélvelhárítási munkálatainak támogatása ;
XII. Földművelésügyi és Vidékfeilesztési Minisztérium felezet,10. cím 4. alcím S. jogcímcsoport Nemzeti
Vidékfeilesztési Terv;
XII. Földművelésügyi és Vidékfeilesztési Minisztérium felezet, 10. cím S. alcím 1. jogcímcsoport 1 . jogcím
Erdészeti feladatok;
XII. Földművelésügyi és Vidékfeilesztési Minisztérium felezet, 10. cím S. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcím
Fejlesztési típusú támogatások

Módosító javaslat!



XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcímcsoport Beruházás-ösztönzési
célelőirányzat;
XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 25. cím 3. alcím 2. jogcímcsoport Turisztikai
célelőirányzat;
XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felezet 25 . cím 3. alcím 3. jogcímcsoport Kis- és középvállalkozói
célelőiránvzat;
XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 25 . cím S. alcím 1. jogcímcsoport útfenntartás és fejlesztés ;
XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 25 . cím 2. alcím 2. jogcímcsoport Energiafelhasználási
hatékonyság javítása ;
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felezet, 10 .
víziközmű hálózat fejlesztése ;
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10 .
víziközmű hálózat fejlesztése ;
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
alap célfeladatok;
XVI. Környezetvédelmi
célelőiránvzat;
XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet 10 .
Népegészségügyi program és parlagfűmentesítés feladatainak támogatása ;
XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet 10. cím 2. alcím 73. jogcímcsoport 1 . jogcím
Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok ;
XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet 10 . cím 2. alcím 73. jogcímcsoport 2 .
jogcím Szociális kistérségi felzárkóztatás ;
XXIII.Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felezet 10 . cím 2. alcím 9 . jogcímcsoport Nemzeti
közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program ;
XXIII.Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felezet 10 . cím 2. alcím
szaktörvényből adódó feladatok és kőtelezettségek ;
XXIII.Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Örökségprogram célelőiránvzat ;
XXIII.Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet 10 . cím 12. alcím Nemzeti Kulturális Alapprogram ;
XXIV Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium felezet 2. cím 2. alcím 5. jogcímcsoport 2. jogcím Helyi
szabadidős programok támogatása ;
XXIV Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium felezet 2 . cím
ónkormányzati létesítményfejlesztések támogatása ;
XXIV Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium felezet
Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása ;
XXIV. Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium felezet 2. cím 4. alcím 2 . jogcímcsoport 6 . iogcim
Gyermek- és ifjúsági közősségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok ;

felezet 2. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport

és Vízügyi Minisztérium fejezet 10 . cím 8.

XXIV Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium
Gyermek- és ifjúsági házak fejlesztése;
XXIV Gyermek, Ifiüsági és Sportminisztérium
Játszótérfejlesztés ;
XXIV Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet 2 .
szállások fejlesztése ;
XXV Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet S. cím
frekvenciagazdálkodási feladatok ;

cím 1. alcím 8. jogcímcsoport Egyéb regionális

cím 1. alcím 9. jogcímcsoport Balatoni Regionális

fejezet 10. cím 8. alcím 1. jogcímcsoport Környezetvédelmi

alcím 2 . jogcímcsoport Vízügyi

cím 2. alcím 71. jogcímcsoport

15. joecímcsoport Kulturális

fejezet 10. cím 7 alcím 1. jogcímcsoport Nemzeti

2 .

fejezet 2. cím 4 .

2. alcím 6. joecímcsoport 3 . jogcím Kiemelt

cím 4. alcím 2 . joecímcsoport

cím 4. alcím

1 .

2.

iogcím

Iogcim

alcím 3 . jogcímcsoport 3 . iogcím

3. jogcímcsoport 4. 'fogcím Ifjúsági

6. alcím Informatikai, távközlésfejlesztési és

(6) A Tanácsok feladataik ellátásához az (5) bekezdésben meghatározott előirányzatok működési költségvetési
előirányzatai terhére a kormányrendelet által meghatározott összegű támogatásra jogosultak .



A Kormány által már elfogadásra került - a közigazgatási rendszer korszerűsítéséről szóló -
program alapján (2198/2003 . (IX .1 .) Korm. határozat) meg kell határozni a régióknak történő
decentralizációt. A közigazgatási rendszer korszerűsítésének irányairól szóló Vitaanyag
egyértelműsíti, hogy a minőségi szolgáltatások elérhetőségét, az indokolatlan társadalmi és
területi egyenlőtlenségek kiküszöbölését a területfejlesztésre alkalmas régiók kialakítása teszi
lehetővé .

E programmal összhangban a módosító indítvány javaslatot tesz a Regionális Fejlesztési
Tanácsok tényleges területfejlesztési státusát megalapozó decentralizált pénzforrások körére .
A Regionális Fejlesztési Tanácsok részére meghatározott pénzeszközök mértékét, azok
felhasználási módját, valamint a Tanácsok működéséhez szükséges források mértékét a
Kormány rendeletben határozná meg .

A módosító indítvány összhangban van a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996 .
évi XXI. törvény hamarosan a Kormány elé kerülő módosításával is, azaz illeszkedik a
területfejlesztés jövőbeni módosítási irányaihoz is .
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