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Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetéséről szóló T/ 1145 számú törvényjavaslat előirányzataihoz - a
Házszabály 102§-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (1) bekezdésében foglaltak megfelelően-

Kapcsolódó módosító javaslatot

IT/1145/174 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:



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

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI . Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

i Célelőirányzatok

1 Területrendezés 100 +1050 105 0
1 Működési költségvetés

3 Bak község árok helyreállítási programja 0,0 +500 50

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása 5446,3 -5,0 5441,3

1 Működési Költségvetés 20,5 0,0 20,5

3 Dologi kiadások 1504,7 -5,0 5441,3

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeftggésben 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 szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2006 . december 8 .
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Indokolás

A településen az idei évben a rendkívüli esőzések következtében súlyos károk keletkeztek a csapadék
elvezetésre készített árkokban. Az Önkormányzat több pályázatot is beadott már a károk rendezésének
érdekében, de eddig semmilyen támogatást sem kapott . A kialakult helyzetre való tekintettel, sürgősen
helyre kell állítani az árkokat . Beláthatatlan következményeket okozna egy újabb ilyen jellegű esőzés,
ilyen árokrendszer mellett.
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