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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
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Érkezett : 230 f OV 0 4,

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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+i- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MADáS BEVÉTEL
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TáS KIADÁS BEVÉTEL
TáMOGA-

TáS

LMIL Munkaerőpiaca Alap

1 Aktív foglalkoztatási eszközök 50000,0 -15000,0 35 000 0

35 Munkahelyteremtő beruházások támogatása 0,0 +15000,0 15000,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Budapest, 2004 . november 3 .
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Indokolás

A benyújtott módosító javaslatok célja, hogy az elmúlt két év kedvezőtlen gazdasági és
társadalmi folyamatait megfordítsa. Leszakadás helyett felzárkózást, a kétségek helyett
biztonságot hozzon . A módosításokkal elérhetjük, hogy Magyarország versenyképesebb lesz,
megállítva a 2 éve tartó sodródást . Célunk, hogy biztonságban élhessenek a gyermekes
családok, a nyugdíjasok és a fiatalok . Célunk, hogy a két millió embert foglalkoztató hazai
kis- és közepes vállalkozások megerősödjenek, és újabb munkahelyeket tudjanak teremteni .

A hazai kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók adó- és járulékterhei folyamatosan
nőnek. A vállalkozói járulék bevezetése 2005-től ezt a réteget sújtja a legjobban . A
munkahelyteremtő beruházások támogatása nemcsak a vállalkozások fejlesztését segítené elő,
hanem a munkát kereső és dolgozni akaró emberek elhelyezkedését is .

A fentiek alapján a munkahelyteremtő beruházások támogatására külön sor létrehozása
indokolt .

Bemdth Ildikó
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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