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Országgyűlési képviselő Érkezett: 2004 NOV 16.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/11700/1217 számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom:

Kapcsolódó módosító javaslat!
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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IX Helyi önkormányzatok támogatásai

6 Címzett és céltámogatás 63755,0 +3 712,8 67467,8

IX Helyi önkormányzatok támogatásai

2 Központosított előirányzatok

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

25300,0 -3712,8 21587,2

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadós 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 rendelkezésekkeG
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- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5. számú melléklete 10.

pontjának a következő módosításátjavasolom:

5. számú melléklet

10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat : [25 300,0] 21587,2 millió forint

Indokolás

A címzett és céltámogatások tekintetében a 2005 . évre előirányzott összeg mértéke a 2004 . évi eredeti
előirányzatot sem éri el . A Magyar Demokrata Fórum a 2004. évi előirányzat 5%-kal történő növelését
tartja szükségesnek, annak érdekében, hogy a már folyamatban lévő beruházások mellett a 2005-ben
induló új beruházásokra is megfelelő pénzeszköz legyen biztosítva . A módosító indítvány befogadása
esetén legalább közelítene az új induló beruházások támogatásai aránya a 2004 . évi 16,8%-os
részarányhoz, hiszen a módosítás eredményeként 15,1% állna rendelkezésre címzett támogatásként
megvalósuló beruházások indítására a 2005 . évi költségvetésben . Az eredetileg szerepeltetett 10,2%-os
arány a Magyar Demokrata Fórum számára elfogadhatatlan .

A növekmény a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásának
csökkentéséből finanszírozható, ez ugyanis nem más, mint a létszámleépítéssel kapcsolatos
többletkiadások köre. A Magyar Demokrata Fórum nem ért egyet a kormány létszámleépítési
szándékaival. Az ilyen mérvű, több tízezer fős létszámleépítés végrehajtása a lakosság részére biztosított
közigazgatási szolgáltatások teljes ellehetetlenítését, a magyar közigazgatási rendszer összeomlását
eredményezi .

Budapest, 2004 . november 16 .

Sisák Imre

r
Dr. Csá y András

Magyar Demokrata Fórum

Dr.
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