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A Házszabály 94. §-a (1) bekezdése és a, 102 . §-a (1) bekezdése alapján A Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetéséről szóló 2005 . évi CLIII. törvény módosításáról szóló T1232 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 9 . §-a következő kiegészítését javaslom :

»9. §
A Költségvetési törvény 14 . számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete , továbbá a 8. számú
melléklete V. számú feiezete (1) bekezdése helyébe e törvény 2.számú melléklete lép."

Indokolás

1 . A Budaörsi Kistérség 10 településből áll . A kistérség legnagyobb városa Érd, amely csak 2005. év
végén csatlakozott Budaörs Kistérség Többcélú Társulásához . A kistérség összlakosságszáma a BM
nyilvántartása szerint: 146.143 fő. Érd lakosságszáma : 60.481 fő, amely a kistérség összlakosságának 41,
39%-át teszi ki. Tekintettel a tavaly év végi csatlakozásra, az érdi intézményeket már nem volt idő
integrálni a kistérség feladatellátása rendszerébe . Ez viszont azt eredményezi, hogy a kötelező három
kistérségi szintű feladatellátásban szinte minden településnek részt kellene vennie, függetlenül attól, hogy
azt valóban igényli-e . A kistérségünkben 3 nagyobb város és 4 olyan nagyközség van, amelynek
lakosságszáma megközelíti vagy meghaladja a 10 .000 főt és jól működő intézményrendszert tart fenn .
Ennek következtében előfordul, hogy a szociális alapszolgáltatások terén nem tudjuk teljesíteni azt a
feltételt, hogy lefedje a települések 60%-át úgy, hogy azok kiadják a kistérség összlakosságszámának több
mint 50%-át.
Az 1 .6. pontban leírt időpont módosítással kiküszöbölhető, hogy azok a szerződések és megállapodások,
amelyek a 2006 . január 31 . után kerültek aláírásra (de működő feladatellátást jelentenek), egy későbbi
ellenőrzés, elszámolás során ne okozzanak problémát .

Budapest, 2006 . június 26 .

Mellékletek:

Módosító iavaslat!

Keller László
MSZP



2.számú melléklet a 2006. évi. . .törvényhez

„V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

EL(5IRÁNYZAT:	15 400,0 millió forint
1 . E fejezet szerinti támogatásokat azok a2005 . október 15-éig megalakult többcélú kistérségi társulások
igényelhetik, amelyek :
1 .1 . esetében az 1 .2. pont szerinti feladatok ellátásában :

A kistérséghez tartozó települések több mint a fele részt vesz, vagy az 1 .2.Pontszerinti feladatok
ellátása kiterjed a kistérség lakosságának minimum 50%-ára,

1 .2. legalább három közszolgáltatási feladat ellátását vállalják, melyek közül :
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,
b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi
szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat
ellátandó,
c) további egy feladat- amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül
csak egyet vállalt- a Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerinti feladatok közül választható,

1 .3 . az 1 .1 .Pontszerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 1 .2.Pontszerinti -legalább-
három közszolgáltatási feladat tekintetében,
1 .4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el,
1 .5 . esetében a területfejlesztési feladatokat a kistérséghez tartozó települések képviselő-testületeinek
mindegyike vállalja .
1 .6. A többcélú kistérségi társulások a támogatást a társulásban 2006 . január 31-én részt vevő települések
száma és az ezen időpontig általuk vállalt feladatok után igényelhetik, amennyiben valamennyi vállalt
feladatot 2006 . július 31-től ellátják . A 2006 . január 31-ét követően kezdődő feladatellátásra időarányos, a
közoktatási célú támogatás esetében 4 havi támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha
a) ezen időpontot követően a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg
működését, vagy
b) legkésőbb 2006. szeptember1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi társulás átszervezésére
kerül sor, vagy új közoktatási célú intézményi társulás kezdi meg működését, vagy
c) a többcélú kistérségi társulás 2006 . évben beszerzett iskolabusszal legkésőbb 2006 . szeptember1-jétől
utaztat gyermekeket, tanulókat .
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