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Módosító iavaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről 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

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

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezet kezelésű el ő irányzatok

1 Beruházások

17 Süme~a és Térséae szenn~vízcsatoma hálózat beruházás 0,0 +1 037.0 1 037.0
megvalósításának koncencióia

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +1 037,0 1 037,0

XI . BELÜGYMINISZTÉRIUM
11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 19 890,8 -1 037 .0 18 853 .8

l Miködési költségvetés 9 960,0 9 960,0

3 Dologi kiadások 21 667,6 -700 0 20 967,6

5 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások 2 307,0 -337 .0 1 970,0

Megjegyzés: a forntanyantatványon tartahnilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőjel (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 mellékleteiveG A
részelőiráir zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támo arásokat részletező mellékletekkel, továbbá a nor~naszöve ben szere lőrendelkezése%kel.



Indokolás

Sümeg és térsége szennyvízcsatorna hálózata messze az európai környezetvédelmi normák
alatt van .
Ahhoz, hogy ez a helyzet hathatósan megváltozzon - fejlődjön - szükség van a koncepció
állami támogatására . Ezért a központi költségvetésben indokolt erre forrást elkülöníteni .

Budapest, 2003 . október 27.
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