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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) 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:



* Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendS .

2
Javaslat a 2006. 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

8870,0 +8003,0 16873,0

XIX . EU Integráció

2 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat

15 Fejezeti államháztartási tartalék 4563,3 -1303,0 3260,3

XX. Oktatási Minisztérium

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Fejezeti tartalék

2 Fejezeti államháztartási tartalék 2876,6 -2000,0 876,6

xxiI. Pénzügyminisztérium

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék

2 Fejezeti államháztartási tartalék 3413,3 -2000,0 1413,3

XXIII . Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

50 Fejezeti tartalék

2 Fejezeti államháztartási tartalék 2667,2 -1500,0 I

	

1 167,2

XXN. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

25 Fejezeti tartalék
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MegjeIzés: 1a formanyomtatványon tanalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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 összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel

1Fejezeti államháztartási tartalék 1 872,81 1

	

-1200,01 672,81



Budapest, 2005 . november 3 .
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Indokolás

A kormányzati retorika a fejlesztések fontosságáról szól . 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 a 2002. évtől 2005-ig változatlan összegben szerepelt a költségvetésben, a 2006 . évi
büdzsében pedig felére csökken az ezen a soron lévő összeg . Tekintettel a költségvetési források szűkös
nagyságrendjére a Magyar Demokrata Fórum a 2005 . évre tervezett összeg alapján javasolja megteremteni
az összevont TERKI-CÉDE alapot . Ennek elutasítása esetén a kormány az önkormányzati alapfeladatok
ellátását veszélyezteti .

Sisák Imre
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