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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 iavaslat! *



o 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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XVI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Vízkárelhárítás

8 Mád és környéke csapadékvíz elvezetése, feilesztése 0,0 +437 .0 437,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +4370 437,0

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

I 1 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatok támogatása

43 Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása 437,0 -437,0 0,0

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 150,0 -150,0 0,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 -48,0 0,0

3 Dologi kiadások 129,5 -129,5 0,0

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 -9,5 0,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 -100,0 0,0
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az előirányzathoz
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Budapest, 2005 . november 03 .
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Indokolás

Mád és környéke földrajzi adottságai miatt többször is súlyos, özönvízszerű áradás károsította . Több mint
s7á7 lakóházat közvetlenül veszélyeztetett az áradás . A víz mellett a hordalék is súlyos károkat okozott,
illetve okozhat . A cél és címzett támogatásokon kívül az önkormányzatoknak fejezeti támogatásra is
szükségük van a csapadékvíz által okozott károk csökkentésére . A faluparlament tapasztalatai
tükröződnek vissza a fenti javaslatban .

Konci Ferenc

Fidesz-magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2
	page 3

