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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 46 § (1) bekezdés (3) pontjánakf) ponttal történő kiegészítését javasoljuk :

„A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei
46 .

3) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (IX . Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 2 . cím) közül :

a) a lakossági közműfejlesztés támogatásánál (1 . alcím),
b) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásánál (10 . alcím),
c)

	

a 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok
támogatásánál (17. alcím),

d)

	

az önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai sajátforrás kiegészítésének
támogatásánál (18 . alcím), ha a támogatás csak EU-s pályázatokhoz kapcsolódik,

e) az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítésénél (22 . alcím),
f) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatásánál
(24. alcím)
amennyiben az 50 . § (6) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség
már kimerült,"

Módosító javaslat!
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Indokolás :

A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása
rendkívül időszerű, halasztást nem tűrő feladat. Az önkormányzatok 2005 . évi működőképességének
kiszámíthatóságát azonban jelentős mértékben rontja, hogy a felújításra szánt állami keret várhatóan
hamar kimerül, számos településen nem lesz lehetőség e felújítások megvalósítására. A Magyar
Demokrata Fórum abban érdekelt, hogy minden egyes település útfelújítási pályázata nyertes legyen .
Ennek érdekében az előirányzatot felülről nyitottá kell tenni . Különösen indokolt ez annak tükrében, hogy
a települési igazgatási és kommunális feladatok normatíváját 1 607 forintról 1 107 forintra szándékoznak
csökkenteni . Így máris előteremtődik 5,1624 milliárd forint. A Magyar Demokrata Fórum javasolja, hogy
felülről nyitott legyen az előirányzat, de legalább ezzel az 5,1624 milliárd forinttal emelkedjen .

Budapest, 2004 . november 4 .
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