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Pcso / fd/ Módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló, T,5-.számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében* (121. §-a
(7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/6571/124. 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 csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐ IRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVETEL
TÁMOGA-

TÁS' KIADAS BEVETEL
TÁMOGA-

TÁ•S KIADAS BEVETEL
TÁMOGA-

TÁS •

XVI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésűelő irányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 900,0 +500,0 1400,0

2 Felhalmozási költségveté s

1 Intézményi beruházási kiadások 424,0 +500,0 924, 0

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIU M

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 5957,8 -500,0 5457, 8

1 Működési költségveté s

3 Dologi kiadások 2240,8 -500,0 1740, 8

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) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.

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

A Budapesti Vegyiművek rendkívül veszélyes garéi hulladéklerakatának ártalmatlanítása igen lassan
halad, mivel elsősorban a szükséges források nem állnak rendelkezésre. Újabb és újabb számok jelennek
meg a teljes bekerülési költségre vonatkozóan, már több 10 milliárdos összegről tudunk, érdem i
előrehaladás azonban alig történik . A környező lakosság veszélyezettsége egyre fokozódik . .

A folyamat felgyorsítása érdekében szükség lenne arra, hogy a tárca kármentesítési forrása i
kiegészüljenek .

Budapest, 2008 . november 17 .

/4473
Dr. Nagy Andor

Kereszténydemokrata Néppárt

Fi löp István
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Fehérvári Tamás
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