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NOV 18.

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról" szóló T/1296- számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 11 . §-ának, és az azt megelőző címnek az elhagyását javasolom :

[„A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXVV törvény
módosítása

11. §

Módosító iavaslat

(1) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló - módosított -1996 .
évi XXV. törvény (a továbbiakban : adósságrendezési tv .) 18. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A helyi önkormányzat a válságköltségvetéséből - a (3) bekezdésben foglalt
feltételek figyelembevételével - kizárólag az e törvény mellékletében felsorolt, és
számára külön jogszabályban kötelezően előírt feladatok működési kiadásait
finanszírozhatja."

(2) Az adósságrendezési tv . melléklete helyébe a következő rendelkezés lép :

„1. A köztemetők létesítése, bővítése, fenntartása, bezárása, megszüntetése,
kiürítése, újra használatbavétele, halotthamvasztó üzemeltetése (1991 . évi XX.
törvény) .



2. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának biztosítása (1995. évi XLII.
törvény) .
3 . A települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölése, közcélú

ártalmatlanító telep fenntartása (1991 . évi XX. törvény) .
4. A közterület tisztán tartása, a települési szilárd hulladék gyűjtése, elhelyezése

és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátása (1991 . évi XX. törvény ,
1995. évi XLII. törvény) .

5. A települési vízellátás, szennyvízelvezetés, az összegyűjtött szennyvizek
tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint
az árvíz- és belvízvédekezés (1995 . évi LVII. törvény) .

6. A helyi közutak biztonságos közlekedésének, tisztán tartásának, a hó
eltakarításának és az út síkosság elleni védekezésének biztosítása, a helyi közút
forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása (1988. évi 1. törvény).

7. A közvilágítási berendezés üzemeltetése (1991 . évi XX. törvény).
8. Az állati hullák ártalmatlanná tétele, az emberre egészségügyi szempontból

veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető, betegség tüneteit
mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtása, az
ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezése (2005. évi CLXXVI.
törvény) .

9. A tűzoltás és a műszaki mentés biztosítása (1973 . évi 13. törvényerejű
rendelet) .
10. Az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés és oktatás, továbbá a nemzeti

és etnikai kisebbségek által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez
tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása (1993 . évi LXXIX.
törvény) .

11. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi,
enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátása (1993 . évi LXXIX.
törvény) .

12. A kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátás, a
középiskolai és a szakiskolai ellátás, a nemzeti és etnikai kisebbségek középiskolai
és szakiskolai ellátása, a felnőttoktatás, a nevelési tanácsadás, a logopédiai
szolgáltatás (1993. évi LXXIX . törvény) .

13. Az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek
tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nem foglalkoztatható, illetőleg oktatható testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, továbbá
kollégiumi ellátása azoknak a tanulóknak, akiknek az állandó lakóhelyén a
tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei, a
képzési kötelezettség, teljesítéséhez szükséges feltételek, a különbözeti vizsga, vagy
évfolyamismétlés nélküli iskolaváltás, a korai fejlesztő tanácsadó és gondozó
szolgálat, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, a
konduktív pedagógiai ellátás, a középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő
tájékoztató tevékenység, a területi pedagógiai szakmai szolgáltatás (1993 . évi
LXXIX. törvény) .

14. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) és a
védőnői ellátás (1997. évi CLIV. törvény) .

15. A járó- és fekvőbeteg-szakellátás, gondozást nyújtó egészségügyi intézmények
által ellátott feladatok (1997 . évi CLIV. törvény) .



16. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási és
gyermekjóléti alapellátások (az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a
gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti
gondozása) (1993 . évi 111 . törvény, 1997. évi XXXI. törvény) .

17. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekvédelmi
szakellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények,
nappali ellátást nyújtó intézmények, átmeneti ellátást nyújtó intézmények által
ellátott feladatok, otthont nyújtó ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás,
utógondozói ellátás (1993. évi 111 . törvény, 1997. évi XXXI . törvény).
18. A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szakosított ellátások

megszervezése (1993 . évi 111 . törvény ) .
19. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások

(lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, köztemetés,
közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás) (1993. évi 111. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).
20. A képviselő-testület és a polgármesteri hivatal működtetése, valamint a

hivatal dolgozóinak díjazása (bér és közterhei, dologi költségek), kivéve a helyi
önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját (1990 . évi LXV.
törvény) .

21. A jövedelempótló támogatásban részesülők számára közhasznú
(közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez
kapcsolódó) foglalkoztatás szervezése (1991 . évi IV. törvény 1993 . évi 111.
törvény)."j

Indokolás

A törvényjavaslattal a Kormány csökkenteni szándékozik a kötelező önkormányzati
feladatokra biztosítandó költségvetési összeget, amely elfogadhatatlan az önkormányzati
szféra számára.

Budapest, 2006 . november 18.

Ú
Domokos László
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