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Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

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

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

(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/6571/122. 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 elő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+/ MÓDOSÍTOTT ELÓIRÁNYZAT
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TÁS•
XVI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

46 Vízgazdálkodási kisajátítások támogatása 0,0 +200 .0 2000

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyén intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +200 .0 2000

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 5957,8 -200,0 -5757, 8
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2240,8 -200,0 2040, 8

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 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 értendő .
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Indokolá s

A vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII. törvény előírja, hogy a vízbázisok védelme érdekében
szükségessé váló kisajátítási eljárás pénzügyi fedezetét a vízkészlet járulék biztosítja. E kötelezettség
teljesítése az elmúlt évek költségvetési módosításai, mint a vízkészlet járulék központosított bevétell é
történő átminősítése, de különösen a Kövice 2005 . évi megszűntetése óta lehetetlenné vált .

Szükség van tehát arra, hogy a költségvetési el őirányzat létesüljön a törvényi el őírások betartása
érdekében, mivel a központi költségvetés részére már beutalt bevétel visszaigénylését a költségvetés i
szabályok gyakorlatilag nem teszik lehetővé.

Dr. Nagy Andor

Kereszténydemokrata Néppár t

Budapest, 2008 . november 17 .
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Bányai Gábor

FIDESZ Magyar Polgári Párt

Jp István

FIDESZ Magyar Polgári Párt

'Balogh Józ

FIDESZ Magyar Polgári Párt

Fark Sándor

FIDESZ Magyar Polgári Párt

Fehérvári Tamás

FIDESZ Magyar Polgári Párt

Rétvári ence

Kereszténydemokrata Néppárt
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