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Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 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 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+i- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOG
A TAS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA
-TAS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA-
TAS

X MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1500,0 -250,0 1 250,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1448,0 -250,0 1 198,0

XVI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Beruházás

22 Kiskunfélegyháza, Halest ivóvíz ellátása 1. ütem 0-0 +250,0 250 0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 00 2500 250 0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy esökkentésével 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 .



Indokolás

Kiskunfélegyháza város külterületén élő lakossága egészséges ivóvízzel való ellátását
a helyi önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja .

A vidéken élő embereknek ugyanolyan vágyuk és joguk az egészséges ivóvízhez való
jutás, mint a városban élő honfitársaiknak .

Budapest, 2004 . október 28 .

Endre Sándor
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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