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Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsft tt: 2006 NOV 21.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséróZ 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 - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés 1. sz. mellékletének a következő 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!



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendS .
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Javaslat a 2007 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, eU tizedessel)
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XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

Társadalmi szervezetek támogatása +2000 200 0

1 Működési költsé,vetés

1 Egyéb működési célú támogatások, kiadások +2000 200 0

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

Költségvetés általános tartaléka 42200,0 -200, 0 420000

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.



Budapest, 2006 . november 21 .
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Indokolás

A környezet- és természetvédelmi feladatok sikeres ellátásában fontos, nélkülözhetetlen szereppel bírnak
a társadalmi szervezetek. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium előtt álló megnövekedett
fejlesztési feladatok indokolják, hogy a társadalmi szervezetek működésének alapfeltételeihez a
kormányzat is hozzájáruljon. Különösen szükségessé teszi ezt az, hogy a minisztérium és területi
szerveinek, háttérintézményeinek létszámcsökkentésére és finanszírozási költségeinek mérséklésére kerül
sor, és ezért ennek következményeképpen el nem látott feladatok_egy része is a társadalmi szervezetekre
hárulnak. Ezen túlmenően, az Országos Környezetvédelmi Tanácsban és a minisztérium által működtetett
más korporatív intézményekben is jelentős szerepet vállalnak a civil szervezetek, és ez költségekkel jár .

A társadalmi szervezetek támogatását a 2006 . évi szinten, (mértékben) javasoljuk a jövőben is, annak
érdekében, hogy a kormányzat a 2007. évre kitűzött környezetpolitikai célokat teljeskörűbben, és
sikeresebben teljesíthesse. A társadalmi szervezetek az állampolgárok önkéntes munkájára alapozódva
fejtik ki tevékenységűket és az ezen a területen befektetett támogatás többszörösen megtérül . A jelenlegi
környezeti állapotok mellett erről hazánk nem mondhat le .

Mindezek alapján javasoljuk, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium költségvetésében a
társadalmi szervezetek támogatására 200 Millió forint legyen tervezve . Ennek fedezetéül, általában a
tartalék, illetve a fejezeti tartalék szolgálhat, tekintettel arra, hogy a civil szervezetek konkrét
tevékenységét is komoly tartalékként könyvelhetjük el, és az átcsoportosítás e tartalék mozgósítását,
megsokszorozódását szolgálja .

A társadalmi egyesületek támogatását a 2007 . évi költségvetési törvényjavaslat több fejezet esetében
tartalmaz előirányzatokat társadalmi szervezetek támogatása, vagy konkrétan egy-egy társadalmi
szervezet, alapítvány támogatása esetében, például a X . MEH fejezet Bólyai Műhely Közhasznú
Alapítvány támogatása ; XI . fejezet Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Társadalmi
önszerveződések támogatása, Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület ; XIII. fejezet
Honvédelmi Minisztérium, Társadalmi szervek támogatása, Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Székesfehérvári Egyesülete ; XIV . fejezet Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Társadalmi
önszerveződések támogatása, Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület ; XV. fejezet Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, Társadalmi szervezetek címzett támogatása ; XVIII. fejezet Külügyminisztérium,
Alapítványok támogatása; XX. fejezet Oktatási és Kulturális Minisztérium, Civil és nonprofit szervezetek
támogatása, Oktatási, társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok ; XXI .
fejezet Egészségügyi Minisztérium, Társadalmi szervezetek támogatása, Rákbetegek szervezeteinek
támogatása; XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok,
Nemzeti civil alprogram, Alapítványok támogatása, Társadalmi szervezetek támogatása ; LVIII .
Munkaerőpiaca alap, Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása, Társadalmi párbeszéd programok;
LXVI. KNPA, Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása . Mindezek ismeretében
érthetetlennek tűnik, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a 2007 . évben teljes mértékben
ki kíván vonulni a társadalmi egyesületek, alapítványok, a civil szféra támogatásából .

Katona a man
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