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Bizottsági módosító javaslat!

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

bizottsági módosító javaslatot

terjesztünk elő.

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

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

illetve csökkentését javasolom:
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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X11 FÖLDMŰVELÉSÚGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésü előirányzatok

5 Nemzeti támogatások

I Központosított bevételből működő támogatások

1 Erdészeti feladatok 4250,0 +5000 4 750 0

1 Müködési költségvetés

Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4250,0 +5000 4 750 0

XII FÖLDMŰVELÉSÚGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások

2 Költségvetésből működő támogatások

4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 4515,0 -5000 4 015 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4515,0 -5000 4 015 0
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Indokolás

Megoldhatatlan feszültséget okoz az erdőgazdálkodók körében, hogy a 2005. évre vonatkozó
költségvetési törvénytervezetben a nemzeti támogatások központosított bevételből működő
támogatásaihoz tartozó „Erdészeti feladatok" soron levő 4,25 milliárd Ft összegű előirányzat csupán a
gazdálkodók befizetéseiből (járulék, bírság, stb .) áll. Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben
költségvetési kiegészítést egyáltalán nem tartalmaz . Az előirányzat az erdőkben közcélú, közjóléti
feladatok támogatását, az erdők fenntartását szolgálja, ezért feltétlenül szükséges a költségvetési
kiegészítés a gazdálkodói befizetések mellé . Enyhítené a hiányt és segítené a feladatok megoldását, ha az
„Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás" költségvetési soron levő 4,515 milliárd Ft összegű
előirányzatból 0,5 milliárd Ft az „Erdészeti feladatok" javára átcsoportosításra kerülne, mellyel az
előirányzat 4,75 milliárd Ft-ra növekedne .

A 2004. évről 2005 . évre áthúzódóként tervezett 4,015 milliárd Ft összegű erdőtelepítési determináció
mértéke a 2004 . évi műszaki átvételek eredményei alapján csökkenthető . Ennek ismeretében a 0,5
milliárd Ft összegű előirányzat átcsoportosítása után megmaradó 4,015 milliárd Ft összegű erdőtelepítési
keretből a 2005 . évi determináció is kezelhető .

Budapest, 2004. november

~. arga Mihály

bizottsági elnök
h./


