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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

1005 Nov 0 4

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 :



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

(Millió forintban, egy tizedessel)
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Helyi önkormányzatok támogatásai

2 Központosított előirányzatok

26 2006. évi közalkalmazotti béremelés fedezete 0 .0 +8 500 0' 8 500 0

IX . Helyi önkormányzatok támogatásai

2 Központosított előirányzatok

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

3290,0 -1500,0 1790,0

Miniszterelnökség

20 Tartalékok

2 Céltartalékok

1 Különféle személyi kifizetések 5000,0 -2000,0 3000,0

XII . Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzat

14 Fejezeti tartalék

2 Fejezeti államháztartási tartalék 6 823,1' -4000,0 1 823,1

X II. Honvédelmi Minisztérium

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

39 Fejezeti tartalék

2 Fejezeti államháztartási tartalék 8329,1 -1000,0 7329,1

Megjegyzés: a formanyomtatványon tanalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével ősszeftiggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékletelve[ A
részelőirányzatokat normatívákat tartalmazó mellékletek ősszefüR gésben állhatnak a kiadásokat bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel :



Budapest, 2005 . november 3 .
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Indokolás

A 2006. évi közalkalmazotti béremelés tekintetében nem ismétlődhet meg a korábbi években tapasztalt
gyakorlat, mely szerint a kötelező béremelés nem teljes mértékben kerül finanszírozásra a központi
költségvetésből . Módosító javaslatunk elfogadása stabilitást jelent az önkormányzatok életében 2006-ban .

Dr.

	

Sisák Imre

M

	

Demokrata Fórum

	

Magyar Demokrata Fórum
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