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Hivatala

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/]7700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában , 102. §-a (1) bekezdésében (121. §-a
(7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

Kapcsolódó módosító iavaslat!*

kapcsolódó módosító javaslatot`

(TI] 7700739 számú módosító javaslathoz kapcsolódva) *

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

állami pénzalapot, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom :



(Míllió forintban, egy tizedessel)
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XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ŐRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésü előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 4800,0 -3000,0 1800,0

2 Felhalmozási költségvetés

Intézményi beruházási kiadások 4800,0 -3000,0 1800,0

XII Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások

2 Költségvetésből működő támogatások

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 3495,0 +3000,0 6495,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3495,0 +3000,0 6495,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előráxyzat-módosítás tüntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmeUéklet módosítására irányuló javaslat Ssszefüggésben állhat a tSrvényjavaslat más mellékleteiveL A
részelb"rrányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszSvegben szereplő rendelkezésekkel



Indokolás

Ez a támogatási előirányzat szolgál az erdők ápolására, fenntartására, azon feladatok finanszírozására,
melyekre nincs elegendő vagy felhasználható uniós forrás . Így indokolt az előirányzat növelése .

Budapest, 2005. november 15 .

Tóth Imre
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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