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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat! *



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XII FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások

1 Központosított bevételből működő támogatások

1 Erdészeti feladatok 4240,0 +6400 4880,0

1 Egyéb működési célú támogatások

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4240,0 +6400 4880,0

XX OTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsöoktatási feladatok támogatása

34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek 640,0 -640,0 0,0

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 485,0 -485,0 0.0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 155,0 -155,0 0,0

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 össze/lippésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolás

2006 . évi költségvetésről szóló törvénytervezet XII . FVM fejezete tartalmazza az „Erdészet feladatok"
címet, illetve az ehhez tartozó 4,240 millió forint támogatást . Ugyanezen fejezet bevételi része „Erdészeti
bevételek" alatt „erdőfenntartási járulék" címen 3,950 millió forintot, valamint „Erdővédelmi és
erdőgazdálkodási bírság" címen 300 millió forintot, vagyis összesen 4 .250 millió forintot irányoz elő .

A bevételi és kiadási oldalt összevetve látható, hogy az erdészet - egyedülálló módon az FVM tárca
ágazatai közül - nemhogy részesedne az állami költségvetésből, hanem még támogatja is azt. Ezért az 1,9
millió hektár állami és magánerdő működtetésére költségvetési támogatás szükséges .

Budapest, 2005 . november 04 .

__7óth Gáb

Fidesz-Magyar lgári Szövetség
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