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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/~58 .

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában~,
102. ~-a (1) bekezdésében * (121 . ,~-a (7) bekezdésében~) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

-A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
k

változásaként, a törvényjavaslat .. . .. . ~. (. . . . . .) bekezdés .. . . .) pontjának a következő módosítását

(elhagyásátlkiegészítését y ) javasolom :

-A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom:

'r.Y

A Hsz . 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, főösszegére, 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 .



Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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+~- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
T~-IMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS
XII Fáldművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

5 Nemzeti támogatások

2 Költségvetésbő l m űködő támogatások

4 Családi azdasáeok támogatása 0,0 +6 000,0 6 000 .0
1 M ű ködési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +6 000,0 6 000.0

Megjegyzés : a formanyomtatványon részelemeiben
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A választások során a szocialista párt és Medgyessy Péter miniszterelnök nem mérte szűk
marokkal az ígéreteket . Mivel a kormány és a párt igyekszik kibújni az ígéretek teljesítése
alól, szükségesnek éreztük a kormány valódi működését meghatározó éves költségvetésben
bemutatni az elmaradást, számszerűsítve az ígéretek és a valóság közti különbséget .
Az egyes kiadási tételek esetében szándékosan nincsenek források megjelölve . Így tudjuk a
legjobban szemléltetni azt, hogy mennyire becsapták az embereket felelőtlen ígérgetésükkel .

A polgári kormány célul tűzte ki a családi gazdaságok kiemelt támogatását . A jelenlegi
költségvetés azonban nem tartalmaz a családi gazdaságokra elkülönített támogatási forrást . A
szocialista kormány agrárpolitikai lépései kapcsán már eddig is jóval nehezebb helyzetbe
került gazdálkodókat nem kellene még azzal is sújtani, hogy nem segítjük megfelelő
mértékben felkészülésüket az uniós csatlakozást követő sikeres gazdálkodásra .

Ezért javasoljuk a családi gazdálkodók támogatásának külön soron történő megjelenítését .

Budapest, 2003 . október 27.
1003 0KT 31.
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