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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
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- 2 Tisztelt Országgyűlés!
Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -,
Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban:
Emberi jogi bizottság), Gazdasági bizottsága, Költségvetési és pénzügyi bizottsága
(továbbiakban: Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó
bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság), Oktatási és tudományos bizottsága
(továbbiakban: Oktatási bizottság), Szociális és családügyi bizottsága, (továbbiakban:
Szociális bizottság), valamint Területfejlesztési bizottsága megvitatta 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 T/9444. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz
benyújtott T/9444/130-132, 134-135. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.
Sisák Imre képviselő a T/9444/21/2. és /22./2. számú módosító javaslatát visszavonta
(T/9444/133. sz. ajánlás 7, 8. pontja).
A Kulturális bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokat 2004. május 10-i ülésén
tárgyalja.
A Környezetvédelmi és a Szociális bizottság álláspontja szerint nem érkezett a
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslat.
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1. Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva saját T/9444/73. számú
módosító javaslatukhoz (a T/9444/133. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában a
Cct. 6. §-ának a következő módosítását javasolják:
„6. § A céltámogatás maximális mértékét e törvény melléklete határozza meg.
Amennyiben az önkormányzat a beruházás megvalósításához egyéb állami támogatásban is
részesült, úgy a beruházás összköltségének legalább 15 %-át az önkormányzat(ok)nak a saját
költségvetése terhére (tényleges saját forrás), illetőleg lakossági hozzájárulásból kell
biztosítani.
[A
területfejlesztés
külön
kormányrendeletben
meghatározott
kedvezményezett térségeiben vagy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településeken a saját erő mértéke 10 %.] A területfejlesztés
kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott hátrányos
helyzetű kistérségek esetében legalább 10 %, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a
leghátrányosabb helyzetű települések esetében legalább 5 % a saját erő mértéke."
Indokolás: Lásd a T/9444/134. sz. kapcsolódó módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal):

- az Önkormányzati biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
-a Területfejlesztési biz. támogatja
-az Előterjesztő képviselője egyetért
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2. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet Egészségügy ágazat 4. sorának a módosítását javasolja:

Sorszám
4.

Önkormányzat

Mosonmagyaróvár

A beruházás megnevezése

Karolina Kórház
Rendelőintézet
rekonstrukciója

Beruházási
összköltség
2 168 523

Saját
forrás
150 000

Összes
címzett
támogatás
[2 018 523]
2 043 523

A címzett támogatás éves ütemezése
2002

2003

2004

80 000

1 161 682

[776 841]
801 841

2005

2006
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T/9444/135/1.
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3. számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/9444/135/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal):

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet Oktatási ágazat 31. sorának a módosítását javasolja:

Sorszám

Önkormányzat Megye

31.

Csorna

GyőrMosonSopron

Az igény
megnevezése

Beruházás
összköltsége

Hunyadi János
Gimnázium és
Szakközépiskola,
valamint a hozzá
tartozó Szilágyi
Erzsébet Leánykollégium
rekonstrukciója

261 758

Oktatás összesen

16 314 371

Ebből
Saját
forrás

Az igényelt támogatás ütemezése
Igényelt
támogatás

0 261 758

2 531 101

13 783 270

2004

2005

[30 000]
5 000

[231 758]
256 758

[1 495 116]
1 470 116

[7 063 667]
7 088 667

2006

2007

0

5 224 487

2008

0

0

0

0
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T/9444/135/2.
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/9444/135/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal):

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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4. Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva saját T/9444/14/2. számú módosító javaslatához (a T/9444/133. sz. ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 1.
számú melléklet Oktatás ágazat 51. sorral való kiegészítését javasolja, ezzel egyidejűleg az ágazat összesítő sorának módosítására tesz javaslatot (a módosító
javaslat elfogadása esetén a melléklet további sorszámainak számozása értelemszerűen változik:

Sorszám

51.

Önkormányzat Megye

Alsónémedi

Pest

Az igény
megnevezése

Széchenyi István
Általános Iskola
bővítése
Oktatás összesen

Beruházás
összköltsége

Ebből
Saját
forrás

Az igényelt támogatás ütemezése
Igényelt
támogatás

2004

2005

2006

589 386

120 000

469 386

38 050

367 693

63 643

[16 314 371]
16 903 757

[2 531 101]
2 651 101

[13 783 270]
14 252 656

[1 495 116]
1 533 166

[7 063 667]
7 431 360

[5 224 487]
5 288 130

2007

2008

0
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T/9444/130/2.
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 5. számú pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/9444/130/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal):

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5. Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva saját T/9444/14/2. számú módosító javaslatához (a T/9444/133. sz. ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 2.
számú melléklet első sorának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a melléklet további sorszámainak számozása értelemszerűen
változik):

Sorszám

[1.

Önkormányzat Megye

Alsónémedi

Pest

Az igény
megnevezése

Beruházás
összköltsége

Széchenyi István 589 386
Általános Iskola
bővítése

Ebből
Saját
forrás

120 000

Az igényelt támogatás ütemezése
Igényelt
támogatás

469 386

2004

367 693

2005

2006

38 050

63 643

2007

2008

Megjegyzés*

2]
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T/9444/130/1.
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4. számú pontjában foglaltakkal.
Indokolás: Lásd a T/9444/130/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal):

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2004. május 6.

Dr. Kovács Zoltán s.k.,
az Önkormányzati
Bizottság elnöke

Dr. Schvarcz Tibor s.k.,
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Szászfalvi László s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottság elnöke

Puch László s.k.,
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bizottság elnöke

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi
bizottság elnöke
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bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális és sajtó
bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta s.k.,
a Szociális és családügyi
bizottság elnöke

Dr. Jánosi György s.k.,
az Oktatási és tudományos
bizottság elnöke

Szabó György s.k.,
a Területfejlesztési
bizottság elnöke

