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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Országgyűlés Hivatala

	

Módosító javaslat

Irományszám : E JA/(.

Érkezett: 2004 NOV 0 4.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésben)foglaltaknak megfelelően-

módosító javaslatot

terjesztek elő :

- A törvényjavaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali
részletezés szerinti- növelését, illetve csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2005.éviköltségvetésielőirányzatmódosítására
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TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
2 Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni

Duna komplex területfejlesztése 230,0 +10000 1230 .0

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,0 20,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 7,0

3 Dologi kiadások 53,0 +10000 1053 .0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 150,0

Vil. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok 4400,0 -10000 34000

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 366,0 366,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 122,0 122,0

3 Dologi kiadások 434,0 434,0

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1078,0 -10000 78,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részleteiben 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 szereplő rendelkezésekkel .
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Indokolás

A Szigetköz és a Mosoni-Duna komplex rehabilitációja több település életében és magában a
tájban is jelentős változást hoz. Az előző évinél kisebb támogatás komoly visszalépésnek
számítana . Ezért - erre a j elképes- módosításra azért van szükség, hogy legalább a szándékot
jelezze a Kormány, ha már pénzt nem tud biztosítani .
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