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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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IX . Helyi önkormányzatok támogatásai

7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak
támogatása

16873,0 +1 940,4 18813,4

Helyi önkormányzatok támogatásai

2 Központosított előirányzatok

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

25300,0 -1940,4 23 359,6

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJliggésben 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 .



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú melléklete 10.

pontjának a következő módosításátjavasolom:

5. számú melléklet

10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat : [25 300,0] 23 359,6 millió forint

Indokolás

A kormányzati retorika a 2005 . évi költségvetésben a fejlesztések prioritásáról beszél . A Magyar
Demokrata Fórum véleménye szerint nem csak az Európai Unió fejlesztési forrásaihoz biztosított saját
erőt kell prioritásnak tekinteni, hanem a korábbi területi kiegyenlítést célzó fejlesztési támogatást és a
céljellegű decentralizált támogatást is . Ennek az összege (TERKI : 10,6, CÉDE : 6,5 milliárd) a 2002 . évtől
változatlan összegben szerepel a költségvetésben . Tekintettel a költségvetési források szűkös
nagyságrendjére a Magyar Demokrata Fórum a 2004 . évi várható 7%-os infláció és a kormányzat által
2005-re tervezett 4,5%-os infláció mértékével javasolja megteremteni az összevont TERKI-CÉDE alapot .
Ennek elutasítása esetén a kormány az önkormányzati alapfeladatok ellátását veszélyezteti .

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

Magyar Demokrata Fórum
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Dr . Csaky András

Magyar Demokrata Fórum

D em i György

Magyar Demokrata Fórum
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