
Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnők Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*,
102. §-a (1) bekezdésében * (121. '-a (7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(A T/5601/1004 . számú módosító javaslathoz

kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Ka csolódó módosító 'avaslat



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

7 Vízügyi területi szervek 10622,5 -335,0 10 287 5

1 Működési költségvetés 5970,4 5970,4

1 Személyi juttatások 9457,9 -250,0 92079

2 Munkaadókat terhelő járulékok 3223,8 -85,0 3 1388

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Környezetvédelmi területi szervek 5 160,5 -300,0 4 860 5

1 Működési költségvetés 412,3 412,3

1 Személyi juttatások 3437,4 -200,0 3237,4

2 Munkaadókat terhelő járulékok 1157,9 -100,0 1 057 9

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezet kezelésű előirányzatok

1 Beruházások

17 Zirc és 15 társult önkormányzat belterületi vízrendezése beruházási 0,0 +635,0 635 0
koncepció

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +635,0 635 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (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 mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2003 . november 25 .

VKőffis/Kraxuedklfuy.do

3

Indokolás

Zircen és a hozzá társulási formában csatlakozók - 15 település - belterületi vízrendezésének
koncepciója az Uniós elvárások és a környezeti jelenségek miatt már a 24 . órában van .

Ezért indokolt, hogy a költségvetés ezen beruházást pénzügyileg támogassa .

2003 0I--C 0 1

i400-
Dr. Kovács Zoltán

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Dr. Kontrát Károly

Fid-sz - Magyar Polgári Szövetség


