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kapcsolódó ódosító javaslatot`

(T/17700/710 számú módosít javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

Kapcsolódó módosító javaslat!*

A Magyar Köztársaság 2006. évi költsé etéséró7 szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában`, 102. §-a (1) bekezdésében* (121. §-a
(7)bekezd< sében`) foglaltaknak megfelelően -

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési e őirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapot, társadalombiztosítás pénzügyi al pjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,
illetve csökkentésétjavasolom :
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XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 4800,0 -4000,0 800,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 4800,0 -4000,0 800,0

XII Földmüvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésü előirányzatok
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Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

Parlagfiú ellent közérdekű védekezés végrehaJtas
támogatása

--584~2 +6000,0 6584.2

1 Müködési költségvetés

5 Egyéb müködési célú támogatások, kiadások 584,2 +6000,0 65842

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 módosítására irdnyuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelbrányzatokat, normatívdkat tartalmazó mellékletek össze/igésben állhatnak a kiadásokat' bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Indokolás

Ennek a támogatási előirányzatnak a megemelését az indokolja, hogy érdemben a szocialista kormány
nem különített el pénzt a parlagfű irtására .

A parlagfű mára olyan mértékben terjedt el az országban, és olyan mértékben károsítja az egészséget,
hogy nyugodtan kijelenthetjük, a parlagfű okozta allergia népbetegséggé vált, több mint három millió
embernek okoz vissza visszatérő problémát augusztustól októberig .
A parlagfű elleni védekezés sikeressége érdekében fontos az állami szerepvállalás a programok
kidolgozásában, a végrehajtás megszervezésében, valamint a költségvetési források biztosításában.

Budapest, 2005 . november 15 .
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Tóth Imre

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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