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Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, T/10554. 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 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIU M

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

5 Biharnagybajom id ősek otthona fejlesztésének III : 0,0 + 23,0 230

ütemének folytatása

2 Felhalmozási költségvetés

Kormányzati beruházás4 0,0 + 23,0 21,12

X. MINISZTERELNÖKSÉ G
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Központi Hivatal
17 542,9 - 230 17 519,9

1 Működési költségvetés 18 894,2 18 894,2

3 Dologi kiadások 32 243,2 - 23,0 32 220,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-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 ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

Napról napra újabb és újabb tények bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt húsz év legveszélyesebb

költségvetését nyújtotta be az országgyűlésnek. Ez a Bajnai-csomag tovább rontja Magyarorszá g

helyzetét, mert ahelyett, hogy saját lábára állítaná az országot, tovább megy a megszorítások kudarcokkal

teli útján és a növekedés beindítása helyett továbbra is a nemzetközi hitelek és segélyek lélegeztet őgépén

tengeti az országot . A munkanélküliség egyre nő, a reálbérek csökkennek, a versenyképesség i

világranglistán hét év alatt harminc helyet csúsztunk vissza, a beruházások pedig –az államadóssá g

drámai emelkedése mellett – folyamatosan esnek vissza . Az ország megújításához elengedhetetlenü l

fontos a növekedés megindulása, amely nélkül a költségvetés csak mélyíti a válságot .

Biharnagybajom településen a II . ütemre elnyert 30 millió Ft-ból csak annak 25 %-át kaphatja meg a z
önkormányzat az idén, abból nem valósítható meg a beruházás . A beruházás költségvetési forrásigénye 2 3
millió Ft .

Budapest, 2009. október 9 .

Dr. Vitányi István

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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