
rtik

Országgyűlési képviselő
-,,,,yuiés Hivatala

Szili Katalin asszonynak, irományszám: T( A4

	

, i 15~. 1

az Országgyűlés elnökének
Érkezett : 2004 NOV 16.

Helyben

Tisztelt ElnökAsszony!

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 -

Kapcsolódó módosító javaslat

Kapcsolódó módosító javaslatot

(kapcsolódva a T1117001 T/I1700/1010)számú módosító javaslathoz)

terjesztek elő.

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

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentését javasolom :



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

12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Beruházások

Sípálya és libegő megépítése Szilvásváradon 0-0 +600,0 600,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 0 0 +6000 600 0

XIV IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 3444,6 -600,0 2844,6

1 Működési költségvetés 1857,6 1857,6 1857,6

3 Dologi kiadások 2242,8 -600,0 1642,8

Megiegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás hintethető 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 kiadósokat, bevételeket (támogatásokat) részletezömellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . november 16.

Indokolás

A négyévszakos idegenforgalmat megvalósító, a Szalajka-völgy terheltségét csökkentő beruházásra anno
(2001) az ÁPV Rt. általános tartalékalapjában el volt különítve 600 millió forint . Ennek a pénznek nyoma
veszett. A megvalósításról érvényes hatástanulmány és előzetes szakhatósági hozzájárulás rendelkezésre
áll .

N, itrai Zso
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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