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Módosító iavaslat

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

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2ooa. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Milliójorintban, egy tizedessel)
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZ~IGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezet kezelésű el ő irányzatok

1 Beruházások

17 Noszlorr~üiWvrvrtW:~arl~°r
k
sy~ölöske . Oroszi. Doba Somló 0,0 +1 165 .0 1165.0

feletti teleavk:~Y~ ;~.w~ca~l~ w'r;icw,'~Yéc~:~~za�~~YfxtYic~11iK~~~ciója .

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +I 165 .0 1 165 .0

X111. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
8 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Ágazati célelő irányzatok

34 Védelmi felulvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása 20 000,0 -1 165 .0 I8 835 .0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 6 140,7 -1 165.0 4 975 .0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el~rányzat-módosítás tüntethet6jel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el~rányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket éstámogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhata törvényjavaslat más mellékleteivel A
részeló7rán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ésben bllhatnak a kiadásokat bevételeket támo atbsokat részletezőmellékletekke továbbá a normaszöve ben szer Tőrendelkezésekkel



Noszlop és a környékén lévő 6 település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
koncepciójának megvalósítása a településeknek csak központi támogatással sikerülhet. Ezen
települések megfelelő felzárkózása a környezetvédelmi beruházás nélkül reménytelen . Ezért
indokolt a költségvetésben az ehhez történő forrást a települések számára biztosítani .

Budapest, 2003 . október 27.
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