
Helyben

országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,

	

irts

az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Asszony!

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 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom :

Érkezett: 2004 NOV 0 4.

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA

-TÁS

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű elSirányzatok

3 Vállalkozási célelSirányzatok

3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 3567,0 +54330 90000

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2067,0 +5433 .0 7500,0

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű elSirányzatok

11 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3888,0 -933.0 2955,0

XLII A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FÖ BEVÉTELEI

2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó 2048000,0 +4.500,0 2052500,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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 áthat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . november 4.
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Indokolás

A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztése a magyar gazdaság versenyképességének záloga . A
magyarországi kis- és középvállalkozásoknak legalább a minimális esélyt meg kell teremteni, hogy az
amúgy is egyenlőtlen versenyfeltételek az EU-val szemben ne csökkenjenek. Az ország gazdasági
fejlődésének igazán lendületet csak versenyképes vállalkozások adhatnak .

Herényi Károly

MDF
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