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Ka csolödö módosító "avaslatI*

Tisztelt Elnök Asszony!

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

kapcsolódó módosító javaslatot *

(TI] 77001545. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

(Millió forintban, egytizedessel)
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

22 Szennvvízhálózatkiépítésének megkezdése Nvírvasváritelepülésen 0,0 +300,0 300,0

2 Felhalmozási költségvetés

4_ Kormányzati beruházás 0,0 +300,0 300,0

XVI . KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

i Kómyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 6548,9 -300,0 6248,9

1 Működési költségvetés 46,3 46,3 46,3

3 Dologi kiadások 2499,9 -300,0 2 199,9

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elSirányzat-módosítás hintethető 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
részelíítrányzatokat, normahvákat tartalmazó mellékletek összefggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkek



Budapest, 2005 . december 06 .

3

Indokolás

Nyírvasvári település gazdasági fejlődésének egyik gátja a szennyvízelhelyezés megoldatlansága, ami
veszélyezteti a település vízbázisát. A település ökológiailag érzékeny terület közelében helyezkedik el,
ezért elengedhetetlen a szennyvízhálózat kiépítése .

Dr. Simon Miklós

e-

Fidesz Magyar Polgári Szövetség
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