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Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában`, 102. §-a (1) bekezdésében` (121. ~-a
(7) bekezdésében`) foglaltaknak megfelelően -

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~ (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) pontjának a következő módosátásá{

(elhagyását/kiegészítését`) javasolom:

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti - növelésé t, illetve csökkentését javasolom :

A Hsz . 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, faösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot. Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .



_2_
Javaslat a 2003 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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X Miniszterelnökség E

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célel ő irányzatok

3l Turisztikai célelőirányzat 19 000 +10 000,0 29 000,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 000,0 8 000,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 000,0 +8 000,0 18 000,0

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés 55 000,0 +10 000,0 65 000,0

1 Mű ködési költségvetés

5 Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 27 930,0 +10 000,0 37 930,0

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Vállalkozási célelőirányzatok

i Beruházás-ösztöni célelőványzat 15 600,0 +20 000,0 35 600,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 915,8 +20 000,0 29 915,8

3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 20 000,0 +20 000,0 40 000,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 520,5 +20 000,0 35 520,5



XV Gazdasági és KSzlekedésl Minisztérium

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program 79 400,0 +30 000,0 109 400,0

2 Felhalmozási kbltségvetés
I

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 79 400,0 +30 000,0 109 400,0 I

Megjegyzés: aformanyomtatváxyon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás titntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az elő+ráxyzruhoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét as módosftani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben álurata törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek őssz rt:q'ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támogatásokat részletezőmellékletekk továbbá a normaszöve?ben szer'alőrendelkezésekkel



A 2003 . évi költségvetésnek az uniós felkészülés költségvetésének kell lennie. Az idei évben lényegében
leállt a Széchenyi terv, amely a magyar gazdaság belső motorjának fenntartását szolgálta az elmúlt
kormányzati ciklusban . A következő évben a jelenlegi törvényjavaslat nem biztosít elegendő forrást azokra
a kiemelt célokra, melyek a hazai gazdaság és vállalkozók fejlesztését, erősítését, s ezzel együtt az uniós
felkészülést szolgálnák . A korábbi célelőirányzatok nominálisan is csökkennek ezért az uniós csatlakozás
elő tti utolsó teljes költségvetési évben indokolt ezen előirányzatok forrás-kiegészítése .
A beruházásokra szánt összegek a költségvetés egészében jelentősen csökkennek, amely főképp az
infrastrukturális fejlesztések területén komoly gondokat okozhat a következő évben .
A fedezetet a költségvetési hiány 0,5%-os növelése teremtené meg. A GDP feltételezés szerint a 0,5%-os
hiánynövelés 92,5 Mrd Ft elosztását tenné lehetővé . Így a költségvetés hiánya 3,58%-ra módosulna, amely
közel 2%-os egyenlegjavulást tenne lehetővé az idei évhez képest . Fontosnak tartjuk az idei hiány
csökkentését, de az uniós felkészülés jegyében túl nagy terhet jelentene a magyar vállalkozók számára a
kormányzati források megszűnése.

A javaslat elfogadásához a főösszegek módosítására van szükség, ezért a Költségvetési és Pénzügyi
Bizottságnak kell azonos tartalmú módosító javaslatot benyújtania .

'i7
Budapest, 2002 . november 18 .
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