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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, TI] 7700. 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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XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

26 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat

4 Kömyezetvédelmi és Infrastruktúra operatív Program (K1OP)

5 Biogázüzem létesítése 0,0 +15000 1500,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +15000 1500,0

XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audióvizuális archívumok 4800,0 -15000 3300,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 4800,0 -15000 3300,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefúggésben 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 összeftggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2005 . november 02.

Dr. Illés Zoltán

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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Indokolás

A polgári kormány környezetvédelmi programjának egyik fontos eleme volt olyan szerves hullaék
megsemmisítő üzemek építése, amelyek amellett, hogy a környezetre veszélyes állati és növényi
hulladékot semmisítenek meg, alternatív energiaforrásként is üzemelnek . Ilyen létesítmények a biogáz
üzemek. A módosító indítvány arra irányul, hogy ezen program folytatásaként új üzemek létesüljenek
országszerte, így eleget téve az uniós előírásoknak, amelyek értelmében 2010-ig Magyarország
energiatermelésének 3,6 %-át megújuló energiaforrásból kell biztosítani .
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Tóth Gáb

Fidesz Magyar Polgári Szövetség
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