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Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII TERÜLETFEJLESZTÉS

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

5 Turisztikai célelőirányzat 9157,2 +8000,0 17 1572

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5709,2 +5000,0 10709,2

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 100,0 +3000,0 6 100 0

X MINISZTERELNÖKSÉG

20 Tartalékok

2 Céltartalékok

1 Különféle személyi kifizetések 23 100,0 -8000,0 15 100,0

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 4 .

Li
Varg Mihály

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Domokos Lászlo
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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 2002-es kormányváltás óta jelentősen csökkent a turizmus fejlesztésére fordított állami forrás . A
következő évben ez a tendencia folytatódik úgy, hogy a hazai turisztikai ágazatnak egyéb problémákkal is
meg kell küzdenie . Úgy véljük, hogy a turizmusba befektetett minden egyes állami forint többszörösen
térülhet meg a növekvő turistaforgalom révén, ezért a terület elhanyagolása nemzetgazdasági érdekeket
sért .

Lasztovicza Jei cí `
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Tállai András
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