
Országgyűlési képviselő /

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiró7
szóló, T/11700. 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 :

Módosító j avaslat!



Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 arsadalmi szervezet tőm

	

ása 100,0 +1800 +2800

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 +180,0 +2800

XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 5628,8 -180,0 5448,8

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházások, kiadások 5628,8 -180,0 5448,8

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Budapest, 2004 . október 26 .

Parragh Dénes
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Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

UKÖzWKramerhtf,y.da

2

3

Indokolás

A környezetvédelmi minisztérium hosszú évek óta jelentős forrásokat biztosított a
civilszervezetek támogatására valamint helyi programok végrehajtására . Nagyon fontos, hogy
a környezeti nevelés szempontjából azok a helyi kis közösségek forráshoz jussanak, amelyek
a lakó körzetben levő tájmegóvását és szépítését tűzi ki célul . A beterjesztett
törvényjavaslatban szereplő előirányzat az utóbbi tíz év legkevesebb forrása, tényleges
támogatási mérték megtartásához szükséges az előző évek szerinti nagyságrendű támogatás
fenntartása .
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