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Módosító javaslat!

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 :



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

(Millió forintban, egy tizedessel)
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v GAZDÁS GI S K ZLEKED SI MINISZT RIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Közhasznú szervezetek támogatása

1 Energia Központ Kht közhasznú feladatai 52,5 +100.0 152,5

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,5 +100 .0 152,5

VII KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Külügyminisztérium központi igazgatása 6832,4 -100,0 6732,4

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 5,0 5,0

Intézményi beruházási kiadások 217,2 -100,0 117,2



Budapest, 2005 . november 02 .

Dr. Illés Zoltán
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Indokolás

A megújuló energiaforrások részarányának bővítése az uniós szerződésben vállalt kötelezettsége
Magyarországnak . Évenkénti feladatvégzés szükséges ahhoz, hogy 2010-re a megfelelő részarányú
megújuló energia előállítása megteremtődjön. Ezen feladatok koordinálására, tervek készítésére, valamint
egy külön munkacsoport létrehozására szükséges a megjelölt forrás . A beterjesztett törvényjavaslat 2006 .
évre sem tartalmazott pénzügyi keretet ezen feladat elvégzésére, roppant fontos újraindítani az Energia
Központ Kht. költségvetési címét .
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