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Módosító javaslat! *

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséróZ 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.



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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Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elóerányzat-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 módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveG A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete 1 bekezdés

a.) pontjának a következő módosítását* (elhagyását/kiegeszateset )javasolom :

3 . számú melléklet

" 1 .).Települési önkormányzati feladatok."

a.) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG : [1400] 1500 forint/fő

de településenként legalább 1 .500.000 forint

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladataihoz,
valamint szolgáltatásai megszervezéséhez . Ide tartoznak különösen a települési-üzemeltetési, az
igazgatási, valamint sportfeladatok .

Indokolás

A települési feladatok ellátásával kapcsolatos normatívák megállapításakor figyelembe kell venni, hogy az
országosan jelentkező lakosságszám csökkenés ellenére a városnak a törvényben rögzített kötelező
feladatait el kell látni, ezért a szükséges normatívák csökkentése ezeket fogja veszélybe sodorni .

Budapest, 2005. november 04 .

Dr. Czira Szabolcs

Fidesz Magyar Polgári Szövetség



Képviselőtársam által a 2006 . évi költségvetéshez beadott módosító javaslathoz
támogatólag csatlakozom .

Dr. Turi-Kovács Béla
Országgyűlési képviselő

Környezetvédelmi Bizottság elnöke



Dr. Czira Szabolcs képviselőtársam által a 2006. évi költségvetéshez beadott módosító
javaslathoz támogatólag csatlakozom .

Tóth Imre

Balogh József

Dr. Fenyvesi Máté

Kékkői Zoltán

Lengyel János

Dr. Simon Miklós

Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter

Vincze László
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