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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiró7
szóló, M1700. 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 csökken tesetjavasolom :

Módosító javaslat!, *



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

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

14 Vízkárelhántás egyéb beruházásai

7 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, 0,0 +2800 280 0
vízpótlása

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +2800 280 0

XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 5628,8 -280,0 5348,8

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 5628,8 -280,0 5348,8

Megjegyzés : aformanyomtatványon 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 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 Duna-Tisza közi Homokhátság vízvisszatartása évről évre folyamatosan megvalósítható
illetve folytatandó feladat a Homokhátságon élő mintegy ötszázezer ember életlehetőségeinek
javítása, illetve fenntartása érdekében . Az előirányzat módosításával lehet fenntartani a
folyamatosságot, ugyanis a beterjesztett törvényjavaslat eredeti formájában erre az
előirányzatra 2005-ben nem szándékozik forrásokat biztosítani .

Dr. Turi-Kovács Béla
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