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Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot*

(T/1498/157. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 2011. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését,
* *

illetve csökkentésétjavasolom :

A Hsz. 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni.
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XII VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelésű előirányzato k

1 Beruházás

21 Iregszemcsei Csehi puszta ivóvíz kútjainak korszerűsítése +40,0 +40,0 400 470

XI MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnökség 12 146,0] -40,0 2106 . 0

1 M űködési költségvetés

3 Dologi kiadások [997,3] -40,0 9573

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethet őfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzatho z
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
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Indokolá s

Ezen módosító javaslatban benyújtott indoklás nem tesz mást, mint felhívja a figyelmet a 2010 . évi
költségvetéshez benyújtott T/10554/533-számú módosító javaslatra, mely nyilván a jelenleg kormánypárt i
képviselő (Hirt Ferenc FIDESZ) számára most is fontos .

Iregszemcse Községhez tartozó Csehi puszta vízellátása . Jelenleg Csehi puszta lakossága ivóvíz ellátásá t
egy vállalkozó tulajdonában lévő elavult, régi kút látja el . Állandó jelleggel fennáll a veszélye annak, hogy
a vállalkozó a lakosság vízellátását- Az ivóvízellátás kötelez ő önkormányzati feladat, ezért a több i
külterületi lakott helyhez hasonlóan, Iregszemcse önkormányzata, szeretné biztosítani ezt a szolgáltatást .
Sajnos Iregszemcse önkormányzatának anyagi fedezete nincs és el őre láthatólag nem is lesz-e beruházá s
megvalósítására .

Budapest, 2010 . november 26 .


	page 1
	page 2
	page 3

