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Módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséró7 szóló, T/6571 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (I) 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 csökkentését javasolom:
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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ELŐ IRÁNYZAT
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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XVI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIU M

10 Fejezeti kezelés ű előirányzato k

2 Ágazati célel ő irányzatok

34 Víz és környezeti kárelhárítás 400,0 +200,0 600,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 136,0 +200,0 336, 0

X. MINISZTERELNÖKSÉ G

1 Miniszterelnöki Hivata l

2 Központi Szolgáltatási F ő igazgatóság 14 695,1 -200,0 14495, 1

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 9 279,5 -200,0 9079, 5

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás Hintethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.

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

Az előirányzat nyújt fedezetet az ár és belvízvédelem, valamint a havária jelleg ű környezeti szennyezések
megszüntetésére . Korábbi években erre a feladatra több milliárd forintnyi el ő irányzat állt rendelkezésre,
amely mára már csak 400 millió forintra zsugorodott . Ebből az összegből az ár-és belvízvédelm i
előkészületek sem biztosíthatók, a váratlan környezeti szennyez ődések elhárítása pedig teljesen háttérb e
szorul . Az árvízi védekezés kiadásait az utóbbi évek gyakorlata szerint a központi költségvetés általáno s
tartaléka biztosította, a környezeti kárelhárítás forrásainak el őteremtésére viszont a tárcának kellett
gondoskodnia.

Kamion baleset, vízfolyásokon olajszennyezések bármikor el őfordulhatnak, ezért szükség van arra, hogy
legyen olyan nagyságrendű elő irányzat, amely az azonnali beavatkozásokat lehet ővé teszi .

Budapest, 2008 . november 5 .

Dr. Nagy Andor

Kereszténydemokrata Néppárt

külIp István

FIDESZ-Magyar Polgári Párt
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