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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséró7 szóló, T/1145. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában', 102. §-a (1) bekezdésében' (121 . §-a
(7) bekezdésében') foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

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

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat!'



Javaslat a 2007 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

(Millióforintban, egytizedessel)
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+l' MŐDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS, KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁRS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS *

X Miniszterelnökség

1 Miniszterelnöki Hivatal

2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4773,5 -500,0 4273,5

1 Működési költségvetés 1175,6

3 Dologi kiadások 2532,5 -500,0 2032,5

XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

34 Víz és környezeti kárelhárítás 500,0 +500,0 1000,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 236,0 +500,0 736,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (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 (támogatósokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



-33-

- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat	számú melléklete	

pontjának a következő módosítását* (elhagyását/kiegészítését *)javasolom :

...... .. . . számú melléklet
"	
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Indokolás

Az ár- és belvíz megelőzéséhez, a védekezéshez, illetve a károk mérsékléséhez szükséges költségvetési
támogatások összege még kedvező időjárás esetén is 4-5 milliárd forint, kedvezőtlen évi időjárási
tényezők esetén ennek többszöröse is lehet . 2006. évben az árvízi védekezés költségvetési kiadásai
meghaladták a 25 milliárd forintot .

Az előző években az ár- és belvízi védekezéshez a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet
által tervezett költségvetési előirányzatot a központi költségvetés általános tartaléka egészítette ki, míg
2006. évben a Kormány döntése alapján „Víz- és környezeti kárelhárítás előirányzat" un . „felülről nyitott"
előirányzattá vált .

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet erre a célra 2007 . évben 0,5 milliárd forintnyi
előirányzatot tervez, amely a tapasztalatok szerint január végével felhasználásra kerül, ezt követően
viszont Kormánydöntés függvénye a védekezéshez szükséges források biztosítása . A központi
költségvetés általános tartalékának a megnyitására általában márciusban kerül sor, amely addig súlyos
veszélyhelyzetet jelent az érintett lakosság számára .

A Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetéséről szóló, T/1145 . törvényjavaslat javasolt módosítása
indokolt, mivel ezzel az általános tartalék megnyitásáig a védekezési kiadások rendelkezésre állnának .
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