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T/5601/41 4 .

Tisztelt EZnökAsszony!

A Magyar %ztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában*,
102 . ~-a (1) bekezdésében * (121 . ~-a (7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített államipénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, rúzelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tű ntethetőfel (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 mellékteleivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) résztetező metlékletekket, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA

TÁS

XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

2 Ágazati célel őúányzatok

4 Távlati ivóvízbázisok fenntartása 31,2 +100,0 1312

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 31,2 +100,0 1312

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előúányzatok

1 Beruházás

2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 557,7 -100,0 4577

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 557,7 -100,0 4577



Az ivóvízbázis-védelmi célprogram keretében a vízbázisok biztonságba helyezése a cél. 2009-
ig 21.200 milliárd forint forrásigényű az Uniós előírásoknak megfeleltetés . A feladat
ütemezése évi 3,5 milliárd forint ráfordítást igényelne . Ehhez viszonyítva a költségvetés
előirányzat összege meg sem közeliti a szükséges támogatást.

Budapest, 2003 . október 29.

Indokolás
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