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Országgyűlési képviselő

Módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló, T/6571. számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a

(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentését javasolom:



Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

5 Turisztikai célelőirányzat 6 195,0 +10 000,0 16 195, 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5909,3 +10 000,0 15 909,3

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M

25 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

3 Vállalkozási célelő irányzatok

2 Nemzeti beruházás ösztönzési célelő irányzat

Gazdaságfejlesztési program 0 +150 000 .0 150 000. 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +150 000,0 150 000, 0

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP

1 Aktív támogatások

1 Foglalkoztatási és képzési támogatások

6 Foglalkoztatást fenntartó és fejlesztő támogatási eszközök 0,0 +20 000,0 20 000,0

2 Felhalmozási kiadások

3 Felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátadások 3 820,0 +20 000,0 23 820,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-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 részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A

részelőirányzatokat; normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő.
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XVII . KÖZLEKEDÉSI, HIRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAŰGYI MINISZTÉRIUM

12 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Ágazati célelő irányzatok

20 Lakások energiakorszerűsítése 00 +5 000,0 5 000,0

1 M űködési költségvetés

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

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI ,
TÖKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- És KÖVETELÉS -
KEZELÉS KÖLTSÉGEI

1 173 846,1 -185 000,0 988 846, 1

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-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 részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő.
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Indokolá s

A nemzetközi pénzügyi válság egy legyengített országot ért el . Az Európai Unióban Magyarországon az

egyik legmagasabbak az adóterhek, az egyik legmagasabb a munkanélküliség szintje, miközben a GDP -

arányos államadósság, valamint az államháztartási hiány mértéke is kiugróan magas .

A kisebbségbe szorult Gyurcsány-kormány komoly hitelességi kockázatot jelent Magyarország számára, a

környező országokhoz képest közel 400 milliárd forinttal magasabb kamatfelárat kell hazánknak fizetnie .

A kormány hiteltelensége miatt a magyar vállalkozások, a magyar állampolgárok magasabb kamato k

mellett jutnak hitelhez, illetve fizetik vissza korábban felvett kölcsöneiket. Ahhoz, hogy túljussunk a

nehézségeken, hogy Magyarország számára meglegyen a lehetősége annak, hogy ismételten a térség

éllovasa lehessen, gazdaságélénkítésre van szükség .

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt gazdaságélénkít ő csomagja a

következő elemeket tartalmazza: turizmusélénkítés, energiahatékonyság javítása, munkahelymegtartást

elősegítő képzés támogatása, valamint gazdaságfejlesztési program, elsősorban a kis- és

középvállalkozások részére .

Budapest, 2008 . november 7 .

Varga
Fidesz — Magyar P~flgári Szövetsé g
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Dr. Fónagy János
Fidesz — Magyar Polgári Szövetsé g

Bánki Erik
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Dr. Latorcai János

Kereszténydemokrata Néppár t

Bernáth Ildikó

Fidesz – Magyar Polgári Szövetsé g
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