
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiró7
szóló, T/5601. 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 :

Országgyűlési képviselő* /

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

%rszagggrúiés Hivatala
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Tisztelt ElnökAsszony!

Módosító javaslat!



(Millió forintban, egy tizedessel)

WÖzB.IKra-n & fny .do

2
Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XVI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

21 Sándorfalva Szatvmaz szennyvízközmű beruházása 0,0 +15000 1500,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +15000 15000

X MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4878,2 -1500,0 3578,2

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadás 2644,2 -1500,0 1144,2

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosftására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezés~



Budapest, 2005 . október 26 .
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Indokolás

A Sándorfalva-Szatymaz szennyvízközmű beruházásának megvalósításában közel másfél
milliárd forint céltámogatásra lenne szükség .

A település évek óta pályázik sikertelenül, hogy a beruházás beindulhasson . A beruházás saját
erejét az önkormányzat és lakosság hozzájárulása fedezni tudja, de a beruházás
megvalósításához az igényelt céltámogatásra okvetlenül szükség van .

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség



Vincze László képviselőtársam által a 2006 . évi költségvetéshez beadott módosító
javaslathoz támogatólap csatlakozom .

Tóth Imre

Balogh József

Dr . Czira Szabolcs

Kékkői Zoltan

Lengyel János

Dr. Simon Miklós

Dr . Szentgyőrgyvőlgyi Péter
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