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Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat!

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

Kapcsolódó módosító javaslatot

(T/1145/111 . 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 :
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Javaslat a 2007 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

(Millió forintban, egy tizedessel)
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Xv . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

29 Útpénztár 74754,2 74754,2

1 Működési költségvetés 32251,7 32251,7

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [27 315,01 +33 732,7 61 0477

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [79 690,91 -33732,7 45 958 2

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosulás 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 (t(ímogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbrí a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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Indokolás

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Útpénztár előirányzatának „Egyéb működési célú
támogatások, kiadások" és „Egyéb intézményi felhalmozási kiadások" sora adatbeviteli hiba
következtében módosítást igényel .

Budapest, 2006 . december 11 .
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