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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

2008 .iioV 1 7. Kapcsolódó módosító javaslat !

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséró7 szóló, T/ 1 számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataíhoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a

(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot *

(T/6571/116. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

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

ELŐ IRÁNYZAT+/- MÓDOSÍTOT T

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS' KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁ'S KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS '

XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériu m

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházások

7 Vízkárelhárítás

5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 602,3 +900,0 1502,3

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 602,3 +900,0 1502,3

XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériu m

10 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
kifizetése

1800,0 -900,0 900,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1800,0 -900,0 900, 0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tttntethetőfel (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 őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.

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

Az országban számos településen készültek tervek a belvízrendezés tárgyában, melyek megvalósítására a
Vásárhelyi terv keretében került volna sor . A költségvetési források drasztikus csökkentése miatt azonba n
az elkészült tervek fedezete ezen célok megvalósítására, illetve a tervek kivitelezésére a 2009 . évi
elő irányzatból nem biztosítható .

Budapest, 2008 . november 17 .

Dr. Nagy Andor

Kereszténydemokrata Néppárt

Bányai Gábor

FIDESZ Magyar Polgári Párt

alogh József

FIDESZ Magyar Polgári Párt

Fülöp István

FIDESá/lágyar Polgári P :

Fehérvári Tamás
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Kereszténydemokrata Néppárt
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