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Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 10 . § (10.) bekezdésének a következő módosítását* javasolom:

(10) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények
vagyonkezelésében lévő, a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből 2006 . évben befolyó
bevétel[bóZJ - a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően -
[legfeljebb 1850,0 millió forint] a szakszolgálatok megyei kirendeltségeinek összevont szervezetei
elhelyezését szolgáló beruházási és felújítási kiadásokra fordítható

Módosító javaslat!



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

(Millió forintban, egytizedessel)
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Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosüás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirknyzathoz
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 összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Dr. Turi Kovács Béla
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Indokolás

A javaslatban megfogalmazott összeghatár módot adhat a Kormány számára, hogy az ezt meghaladó
bevételekről szabadon rendelkezzen és más - akár agráriumon kívüli - célokra átcsoportosítsa .

Budapest, 2005 . október 27 .

Fidesz Magyar Polgári Párt



Kékkői Zoltán képviselőtársam által a 2006 . évi költségvetéshez beadott módosító
javaslathoz támogatólag csatlakozom .
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