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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiró7
szóló, TIH700. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *,
102. §-a (1) bekezdésében * (121 . §-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
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TAS

XVI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzat

1 Beruházás

14 Vízkár elhárítás egyéb beruházásai

10 Holtág rehabilitáció 0,0 +350 .0 3500

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +3500 3500

XXI I NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 5628,8 -350,0 5278,8

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 5628,8 -350,0 5278,8

MePJ'egYzés :
kapcsolódó
részelőirányzatokat,

bevétel vagy
aformanyomtatványon

a támogatás
normadvákat tartalmazó

összegét is
tartalmilag-logikailag

mellékletek

összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás
módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező

összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat)
melléklet
részletező

módosítására
tüntethető

mellékletekkel,

fel (a
irányuló

továbbá

kiadás növelésével
javaslat összefüggésben

a normaszövegben

vagy csökkentésével

szereplő
állhat a törvényjavaslat

rendelkezésekkel .

összefüggésben
más

az előirányzathoz
mellékleteivel. A



Budapest, 2004 . október 26 .
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Indokolás

A természetvédelmi értékek szempontjából szentéj típusúnak minősíthető holtágak
rehabilitációjához, ezek megtervezéséhez szükséges a megjelölt forrás . Az Országgyűlés
határozatában rendelkezett arról, hogy a Kormány évenkénti ütemezésben fordítson erre a
feladatra forrásokat . Tekintettel arra, hogy a beterjesztett törvényjavaslat nem tartalmaz
pénzügyi előirányzatot a 2005 . évre, ezért szükséges nevesíteni a holtág- rehabilitáció
munkáit .

Parragh Dénes

F sz-Magyar Polgári Szövetség
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