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Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséró7 szóló, számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/6571/117. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

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
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

ELŐIRÁNYZAT+/- MÓDOSÍTOT T

KIADÁS BEVÉTEL
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TÁS• KIADÁS BEVÉTEL
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TÁ'S KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS•

XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű el ő irányzato k

1 Beruházások

7 Vízkárelhárítás

7 Vízkárelhárítási m űvek fejlesztési és állagmegóvási 1249,0 +500,0 1749,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 1249,0 +500,0 1749, 0

XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

2 Ágazati célel ő irányzatok

38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdj-visszaigénylés 1800,0 -500,0 1300,0

1 Működési költségveté s

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1800,0 -500,0 1300, 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel

e 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
előirányzatok biztosították évi 4-5 milliárd forint összeggel, melyhez a Kormány CEB hitelt is vett fel .

Jelenleg a Tisza védműveinek fejlesztését szolgáló költségvetési el ő irányzata a tárcának gyakorlatilag
minimális, ebb ől lényeges fejlesztés helyett az állagmegóvás is csak korlátozottan végezhető, ezért
szükség van az előirányzat növelésére .

Fehérvári Tamás

FIDESZ Magyar Polgári Párt
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Rétvári Béce

Kereszténydemokrata Néppárt

Balogh József

FIDESZ Magyar Polgári Párt

Budapest, 2008 . november 17 .
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Dr. Nagy Andor

Kereszténydemokrata léppárt

Bányái Gábor

FIDESZ Magyar Polgári Párt

FIDESZ Magyar Polgári Párt
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