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Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, TI] 7700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) 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 :
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Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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TÁMOGA-
TAS

XIL FVM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások

1 Központosított bevételből működő támogatások

7 Állattenyésztési feladatok 1000,0 +150,0 1 150,0

Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1000,0 +150,0 1 150,0

XVIII . Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

15 Külügyi kommunikáció 261,9 -150,0 111,9

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 169,8 -150,0 19,8

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (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 összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2005 . november 02 .

Dr . Turfi-Kovács Béla
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Indokolás

Az állattenyésztési feladatok költségvetési támogatottsága évek óta csökkenő tendenciát mutat .

Ez kedvezőtlenül hat a sokrétű feladatainak ellátásra .

Fidesz Magyar polgári Szövetség

Kékkői Zol



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

Tóth Imre

Balogh József

Dr. Czira Szabolcs

Lengyel János

Dr . Simon Miklós

Dr . Szentgyörgyvölgyi Péter

enyvesi
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