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NOV D70

Módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló, T/6571 . számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS• KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁ.S KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS.

XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésü el ő irányzatok

1 Beruházások

7 Vízkárelhárítás

7 Vízkárelhárítási m űvek fejlesztési és állagmegóvási
r r

	

r

	

.
1249,0 +1500,0 2749, 0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 1249,0 +1500,0 2749, 0

X. MINISZTERELNÖKSÉ G

1 Miniszterelnöki Hivatal

2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 14 695,1 -1500,0 13615, 1

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 9 279,5 -1500,0 7779, 5

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összejiiggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő .
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Indokolá s

A Felső-Tisza és a Közép-Tisza árvízvédelmi rendszerének fejlesztését a korábbi években önáll ó
elő irányzatok biztosították évi 4-5 milliárd forint összeggel, melyhez a Kormány CEB hitelt is vett fel .
Ezek a fejlesztések jól kapcsolódtak a Vásárhelyi tervhez, úgy t űnt, hogy a Tisza veszélyeztetett
szakaszain belátható időn belül az ott élő emberek élet- és vagyonbiztonságának veszélyezettség e
megszűnik.

A költségvetési elvonások következtében el őször a két önálló előirányzat szűnt meg, majd a Vásárhelyi
terv továbbfejlesztése is leépítésre került. A Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladata i
elő irányzatból az ország valamennyi folyóin végzendő védmű fejlesztést kellene ellátni, amelybe bele
tartozik a Felső és Közép-Tisza is.

Jelenleg a Tisza védműveinek fejlesztését szolgáló költségvetési előirányzata a tárcának gyakorlatilag
minimális, ebből lényeges fejlesztés helyett az állagmegóvás is csak korlátozottan végezhet ő , ezért
szükség van az elő irányzat növelésére .

Budapest, 2008 . november 5 .

Dr. Nagy Andor

Kereszténydemokrata Néppárt

()Fülöp István

FIDESZ-Magyar Polgári Pár t

Bányai Gábor
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Farkas 'andor
FIDESZ-Magyar Polgári Párt
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