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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 jorinlban, egy tizedessel)

I/K6r.6s/Kraxna/ktrny.doc
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XVI . KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezet kezelés ű előirányzatok

I Beruházások

17 Taljándörö~d + 4 telel.~ülés szennyvízcsatornázása +
szennyvíztisztító telei.Yirrr~~rtiraY~!riittzY~it~imfrYrkryixarrKa+~ció

00 +856,0 8560

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +85G,0 8560

XIII . HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1 1 370,4 -856 .0 10 514,4

l Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2 562,0 -856,0 1 706,0

az
Megjegyzés: tüntethető kiadás növelésével csökkentésével összefüggésben előirányzathoz

a jorrrranyorrrtatyányon tanalmilag-log ikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás fel (a vagy
a másmellékleteivel. A

ka melléklet módosítására állhat törvényjavaslat
Pcsolódó bevétel vagY a támogatás összeg ét is rrródositani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező irányuló javaslat összefüggésben

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ripsésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támo "utósokat) részletező mellékletekkel, továbbá a nornraszöver:"ben szere lőrendelkezésekkel.



Indokolás

Taljándörögdön és a szomszédságában lévő 4 településen a szennyvízcsatornázás és a
szennyvíztisztító telep megépítése ma már nemhogy indokolt, de az uniós csatlakozás
küszöbén magától értetődik, a hegyesdi települési beruházási koncepció pedig már elemi
követelmény . Ahhoz, hogy ezek a települések ezen környezetvédelmi elvárásoknak meg
tudjanak felelni, szükségük van hathatós, központi költségvetési támogatásra .

Budapest, 2003 . október 27 .
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