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ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kapcsolódó módosító iavaslat
Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről” szóló T/3860 . számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t
(a T/3860/493 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva )

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 5 . számú melléklete 12. pontjának a következő módosítását javasolom :

„12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai
saját forrás kiegészítésének támogatása

Elő irányzat :

	

[15 100,0120 000,1 millió forint

A központi költségvetés támogatást biztosít az Európai Unió támogatásai (a továbbiakban :
uniós alapok) iránt benyújtott önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges sajá t
forráshoz (a továbbiakban: EU Önerő Alap támogatás) .

Az előirányzat a következő célokra használható fel :
1. Forrást biztosít a korábbi években jóváhagyott EU Önerő Alap támogatás folyósítására,

valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Pécs – Európa Kulturális
Fővárosa” nagyprojekt megvalósításához ,

2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében differenciált támogatás nyújtható az
alábbi célokra :

a) a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósul ó
ivóvízminőségjavítás	 és energia racionalizálás ,

b) az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek
előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005 . (VI. 30.) Korm .
határozatban szerepl ő és 2005 . december 31-éig megalakult víziközmű társulattal
rendelkező önkormányzati szennyvízelvezetés és –tisztítás, [továbbá ]

c) az önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterület i
közutak fejlesztése, továbbá

d) a szakképzés, kiemelt kórház, időseket és fogyatékosokat ellátó szociális ellát ó
rendszer fejlesztés e

saját forrás kiegészítésére .



3. Amennyiben az el őirányzat felhasználása lehetővé teszi, az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter év közben rendeletében egyéb, uniós pályázati célo k
felhasználására is lehetőséget biztosíthat .

A 2. pont szerinti célokhoz támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetv e
jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek :

a) a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontbó l
elmaradott települések;

b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló külön jogszabály
alapján a kedvezményezett kistérségek területén lévő települések ;

c) a többcélú kistérségi társulások
= az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére, illetv e

azon fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szükséges saját forrásho z
igényelhetnek támogatást, amely a kistérségi társulás vagyonának
gyarapodását szolgálja, és amellyel a kistérségi társulás valamennyi tagj a
egyetért,

d) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm űködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek
támogatást kizárólag az a) vagy b) pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik
által — a fejlesztési célú uniós pályázatban - vállalt saját forrás alapjá n
igényelhetnek

e) a megyei önkormányzatok.

A benyújtott igényekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt . A támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairó l
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter — a pénzügyminiszter egyetértésével — 2008 .
február 28-áig rendeletet ad ki ."

Indokolás

A megyei önkormányzatok szinte egyáltalán nem rendelkeznek fejlesztési forrásokkal . Az
SZJA drasztikus csökkentése miatt a működési forrásokból nincs lehetőség fejlesztések
finanszírozásához forrás átcsoportosításra. A vagyon hasznosításából származó források
nagyon esetlegesek és szerény mértékűek.
A címzett támogatások megszűnésével a megyei önkormányzatok szinte csak az európai unió s
pályázatokon remélhetnek esélyt a feladatkörükbe tartozó komolyabb fejlesztései k
támogatásához . A megvalósításhoz biztosítandó sajáterőhöz azonban - legalább a fent i
feladatok vonatkozásában - szükséges a saját forrás kiegészítésének igénybevételi lehet ősége.

Budapest, 2007 . november 13 .

Domokos LáTo
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

