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Érkezett : 2006 DEC 11.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

országgyűlés Hivatala

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló, T/1145. számú törvényjavaslathoz a Házszabály
121. §-a (7) foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/1145149. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom:

Kapcsolódó módosító javaslat!



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2007 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [207 500,0] -250,0 207 250 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [207 500,0] -250,0 207 250 0

7 Energiapiaci liberalizáció előkészítés [50,0] +250,0 300,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [50,0] +250,0 300,0

Megjegyzés: a forntanyoattatványon tartalmilag-logikailag összettutozó, részelemeiben egymástól elválasztliattrtlan e%irányzat-módosítás tüntethető jel (a kiadás növelésével vagy csökkentéséve/ összejtiggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irtinyaló javaslat összejtiggésben álutat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2006 . december 10 .
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I ndokolás

A T/1145/49 . számon elfogadott módosító indítvány a GKM fejezetében szereplő „Energiapiaci
liberalizáció előkészítése" (300,0 millió Ft) előirányzatról 250,0 millió Ft-ot csoportosított át a
„Távfűtési-díj támogatás" előirányzatra .

Az „Energiapiaci liberalizáció előkészítése" előirányzat ugyanakkor ilyen mértékben nem csökkenthető,
mivel a 300,0 millió Ft összegű előirányzat elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a magyar villamos
energia-piac szabályozása és működése 2007 . július 1-re megfeleljen a piaci liberalizáció
követelményeinek.

A rendelkezésre álló előirányzat az energiapiaci liberalizáció kapcsán a villamos- és gázipari jogszabályok
széleskörű szakmai előkészítésére, egyeztetésére, szakértői tevékenységre kerül felhasználásra .

Mivel már csak fejezeten belüli átcsoportosításra van lehetőség, e célból a „Gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztése" előirányzat 250,0 millió Ft-tal történő csökkentését javasolom .

Az előirányzat csökkentését úgy tartom elfogadhatónak, ha az előre jelzett, a sor csökkenése miatt
halasztandó fejlesztések később hiánytalanul megvalósulnak .
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