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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 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintbon, egy tizedessel)
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+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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A-TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TAMOGA-
TÁS

XVI . KÖRNYEZETVÉDELMI ES VIZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezet kezelésű előirányzatok

1 Beruházások

17 Vaszar agglomeráció szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvíz 0,0 +l 036 .0 1 036.0
tisztító tele, szennyvíz csatorna hálózat bekötés átemel ő berendezés
'iT:li[ÍiYY7a.~:([IiTQ:1YíQ[ílF.

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +l 036,0 1 036 .0

X . MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Célel ő irányzatok

15 Kormányzati informatika támogatása 4 590,1 -1 036 .0 3 554,1

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2 880,0 -736,0 2 144.0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 1 710,1 -300 .0 1 10

Megjegyzés: aforuta[ryomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegér is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirón zatokay normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támo arásakat) részletező mellékletekkel, továbbá a nor[naszöve ben szere lőrendelkezésekkel.



Budapest, 2003 . október 27.
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Indokolás

A vaszari agglomeráció szennyvízkezelése még mindig nem megoldott . Ahhoz, hogy ezt a
problémát orvosolni lehessen szennyvízcsatorna beruházásra, szennyvíztisztító telep
megépítésére, bekötések és átemelő berendezések biztosítására van szükség . Ezt helyben,
saját erőből nem lehetséges megoldani, márpedig az Unió követelményrendszerének csak így
tud megfelelni . Ezért indokolt a költségvetési támogatás megítélése .
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