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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséró7 szóló T/1145. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat	§ 0 bekezdés ) pontjának a következő módosítását

(elhagyását/kiegészítését) javasolom:

- A törvényjavaslat 2007 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Módosító javaslat
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Javaslat a 2007. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVI KÖRNYZETEVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

22 Fővárosi árvízvédelmi feladatok Római Parton és Budafok- 0,0 +3000,0 3 000 0
Tétérvben

2 Felhalmozási költségevetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +3000,0 3000,0

X . Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 3000,0 -2500,0 500,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2974,0 -2500,0 474,0

XX . Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok és közalapítványok támogatása

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

5 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása 1000,0 -500,0 500,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1000,0 -500,0 500,0

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 összeget is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben adhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2007 . november 17 .
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Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

3

INDOKOLÁS

A főváros mélyen fekvő területeinek ár elleni védelmét a gátak biztosítják . Az elmúlt év bizonyította,
hogy a hirtelen felmelegedés, vagy egy többnapos esőzés óriási károkat tud okozni . A római parti és
budafoki fővárosi épített környezet védelme olyan kiadási terhet ró az önkormányzat költségvetésére,
amelyet csak a többi feladattól való elvonással tudna kifizetni . A gát megerősítése és magasítása
érdekében az állami költségvetés szerep vállalása indokolt .
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