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A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700, számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk :

Módosító j avaslat!
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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VI . BÍRÓSÁGOK

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Debreceni és Győri ítélőtábla felállítása

1 Debreceni Városi Bíróság épületének rekonstrukciója 0,0 +6000 600 0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +600,0 600 0

XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 4800,0 -600,0 42000

2 Felhalmozási költségvetés

Intézményi beruházási kiadások 4800,0 -600,0 4200,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét 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 szereplőrendelkezésekkel
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Indokolás

A Debreceni Városi Bíróság épületingatlana olyan rossz állapotban van, hogy az veszélyezteti
az ítélkezési munka színvonalát és hatékonyságát, a bírósági ítélkezés tekintélyét . A
Debreceni Városi Bíróság méltatlan körülmények között működik . A Debreceni ítélőtáblával
azonos tömbben történő elhelyezésére a tervek elkészültek és a pénzügyi fedezet biztosítása
esetén a kivitelezői munka azonnal elkezdhető .

Ha ász János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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