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Érkezett. 2005 NOV 0 4.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában* , 102. §-a (1) bekezdésében * foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2006 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat! *



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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XII FVM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása 785,0 +265,0 1050,0

1 Műkődéli költségvetés

5 Egyéb műkődéli célú támogatások, kiadások 225,5 +265,0 490,5

XL Belügyminisztérium

10 Duna Palota és Kiadó 547,7 -265,0 282,7

1 Műkődéli költségvetés 260,1 260,1 260,1

1 Személyi juttatások 423,5 -120,0 303,5

2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,3 -80,0 51,3

3 Dologi kiadások 224,8 -65,0 159,8

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan effirányzat-módosítás tüntethető fel (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 állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összeJliggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2005 . november 02 .

~-~rT-uri-Ko-vács.

	

Béla
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Indokolás

A javaslat a korábban három önállóan szerepelt jogcím összevonásának ürügyén végeredményben
csökkenti a támogatást és ezzel a megkezdett kutatási programok és fejlesztések megvalósítását
megnehezíti .

Fidesz Magyar Polgári Szövetség
~ékkól o



Kékkői Zoltán képviselőtársam által a 2006 . évi költségvetéshez beadott módosító
javaslathoz támogatólap csatlakozom .

Tóth Imre

Balogh József

Dr . Czira Szabolcs

D enyve

Lengyel János

Dr . Simon Miklós

Dr . Szentgyörgyvölgyi Péter
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