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Kapcsolódó módosító javaslat !
C

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

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/6571/120. 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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ELÖIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

ELŐ IRÁNYZAT+/ MÓDOSÍTOTT
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XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériu m

10 Fejezeti kezelésű elő irányzato k

2 Ágazati célelőirányzatok

35 Természetvédelmi kártalanítás 52,0 +100,0 152,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,0 +100,0 152, 0

XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériu m

10 Fejezeti kezelés ű előirányzato k

2 Ágazati célelőirányzatok

41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP
megvalósításában

300,0 -100,0 200,0

1 M űködési költségvetés

5 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások 300,0 -100,0 200, 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 szereplő rendelkezésekkel

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

A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint a kártalanításra vonatkozó részlete s
szabályokról szóló 276/2004 .(X.8.) Korm. rendelet lehetővé teszi az elsőfokú természetvédelmi hatóság
számára, hogy természetvédelmié érdekb ő l korlátozást rendeljen el . A korlátozás elrendelésével keletkező
kárt — a meghatározott feltételek fennállása esetén — a természetvédelmi hatóság köteles megtéríteni .

A természetvédelmi kártalanítás el ő irányzat 2009 . évre 52,0 millió forintot irányoz el ő . Szükséges lenne
azonban, hogy a 2009 . évi igénybejelentések költségvetési vonzata rendelkezésre álljon.

Budapest, 2008 . november 17 .

Dr. Nagy Andor
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