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Tisztelt Elnök Asszony!

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

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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Helyi önkormányzatok támogatásai

2 Központosított előirányzatok

26 Köztisztviselők 13 . havi illetménye 0,0 +36000,0 36000,0

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

2 Céltartalékok

1 Különféle személyi kifizetések 23 100,0 -16700,0 6400,0

Helyi önkormányzatok támogatásai

2 Központosított előirányzatok

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

25300,0 -19300,0 6000,0

kapcsolódó
Megjegyzés :

részelőirányzatokat,
bevétel
a formanyomtatványon

vagy a támogatás
normatívákat tartalmazó

összegét
tartalmilag-logikailag

is
összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan

módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat
mellékletek összeftiPpésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat)

előirányzat-módosítás
részletező melléklet

részletező

tüntethetőfel
módosítására
mellékletekkel,

irányuló
(a kiadás növelésével

javaslat
továbbá a normaszövegben

vagy
összefüggésben

csökkentésévet
állhat a törvényjavaslat

szereplő rendelkezésekkel

összefüggésben
más melléklet

az előirányzathoz
eivel A



Budapest, 2004 . november 4.

Sisák Imre

Magyar Demokrata Fórum
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Indokolás

A kormányjavaslata szerint az önkormányzatoknak a köztisztviselők 13 . havi illetményét teljes egészében
szervezési intézkedésekből, magyarul létszámleépítésekből kellene megteremteni . Ilyen mérvű, több
tízezer fős létszámleépítés végrehajtása a lakosság részére biztosított közigazgatási szolgáltatások teljes
ellehetetlenítését, a magyar közigazgatási rendszer összeomlását jelentené. A köztisztviselők részére
törvény biztosítja kötelező erővel a 13 . havi juttatások kifizetését . A magyar közigazgatási kar esküjéhez
híven tisztességgel, becsülettel szolgálja hazánk állampolgárait. Méltatlan a kormányhoz, hogy elismerés
helyett egy ilyen döntéssel leértékelje a köztisztviselők munkáját .

D G6rhesi György

Magyar Demokrata Fórum
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