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Iromán zám :

Érkezett: 2004 NOV 0 4.

Tisztelt Elnök Asszony!

Helyben

A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában *, 102. ¢-a (1)
bekezdésében (121. §-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

az Országgyűlés elnökének
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- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat



Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII TERÜLETFJLESZTÉS

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

4 Lakás- és építésügy

7 Állami támogatású Bérlakás Program 0,0 +7000,0 7000,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0-0 +70000 70000

XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 5628,8 5628,8 0,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 5628,8 5628,8 0,0

I ORSZÁGGYŰLÉS

13 Média közalapítványok támogatása

1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 3500,0 -1371,2 2128,8
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Budapest, 2004 . október 30.

Indokolás

A költségvetés 2005-ös tervezete a Állami támogatású bérlakás programra nem tartalmaz
összeget, ellentétben az előző évekkel . Ez a támogatási forma kedvező volt az önkormányzatok
számára, mert elősegítette a legrászorultabbak lakhatási gondjainak megoldását, és hozzájárult az
önkormányzati lakás mobilitáshoz . Önkormányzati saját erö bevonásával, illetve a kapott támogatással
jó állapotú lakások jöttek létre, az önkormányzati vagyon gyarapodott .

Körmend Város Önkormányzatnak a súlyos lakáshiány megoldására bérlakásokat kell építeni,
amellyel a leginkább rászorulók igényeit ki tudja elégíteni, - akiknek egyáltalán nincs lehetősége saját
erőből megoldani a lakhatási problémáit. Lakásépítésre kész kiviteli tervek állnak rendelkezésre,
viszont 100%-ban saját erőből - hitelt is ideértve - nem tudja az önkormányzat felvállalni ezt a
fejlesztést. A beruházás megvalósításához - legalább 24 db . lakás építése - 100 millió Ft . támogatásra
van szüksége az önkormányzatnak a saját forrásaihoz .

Bebes István
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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