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

illetve csökkentését javasolom:
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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 ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS' KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁ•S KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS •

XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériu m

10 Fejezetí kezelés ű előirányzato k

1 Beruházások

7 Vízkárelhárítás

7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási
r i

1249,0 +1000,0 2249, 0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 1249,0 +1000,0 2249, 0

X . MINISZTERELNÖKSÉ G

1 Miniszterelnöki Hivata l

2 Központi Szolgáltatási Fő igazgatóság 14 695,1 -1000,0 13695, 1

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 9 279,5 -1000,0 8279, 5

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-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 összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő.
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Indokolá s

A KEHI és ÁSZ korábbi vizsgálatai megállapították, hogy az ár- és belvízvédelmi művekre fordított
kiadások évek óta nem érték el azt a mértéket, ami legalább az állagmegóvás szintjét biztosította volna . E
megállapítások ellenére a 2007-2008 . évi költségvetés mégsem tartalmazta a fejlesztések elindításáho z
szükséges forrásokat, és a 2009 . évi költségvetési javaslatban sem látható lényeges változás . Ilyen
költségvetési elő irányzatok biztosítása esetén új fejlesztések évek óta egyáltalán fel sem merülhetnek . Ez
óriási kockázati tényezőt jelent. A védművek fejlesztésének elmulasztásával fiskális okokbó l
megtakarított költségvetési források többszörösébe kerülnek az árvízi helyreállítási munkák .

Szükséges lenne, hogy az ár és belvízvédelmi művek állagvédelme továbbra is folyamatos maradjon, é s
emellett a rekonstrukciós munkákra is legyen költségvetési keret, ezért az el ő irányzat növelése feltétlenül
indokolt .

Budapest, 2008 . november 5 .

Dr. Nagy Andor
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üldp István

Kereszténydemokrata Néppárt

	

FIDESZ-Magyar Polgári Párt

Bányai Gábor

	

Balogh József

FIDESZ-Magyar Polgári Párt

	

FIDESZ-Magyar Polgári Párt

Farkas Sándor
FIDESZ-Magyar Polgári Párt
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