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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom:

Módosító iavaslat



2
Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(.1 íillió forintban, eg) , ti_edessel)

hete

szara

Cím
szara

Alcím
szam tg-

csop
szam

Jog-
elm
szara

Eloir
csop
szara

Ki
emel

el
szara

Fedezet
neve

C m nej
Apam 1ogclm-

( SOp
nev

Jogcím
nev

Floir
csop
nev

Kiemel
elo~ran -
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+i- MŐDOSÍTOTTELÖIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS

XVII TERÜLETFEJLESZTÉS

5 Fejezeti kezelésíj előirányzatok

3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok

$ Órménvkz ;t, járdaháló_at kiépWse 0,0 +3,0 3,0

2 Felhalmofdsi költségvetés

3 Egv6b intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +3,0 3,0

X MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

62 Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi
törvény kodifikációja

35,0 -3,0 32,0

I Mííködési költségvetés

3 Dologi kiadások 25,9 -3,0 22,9

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítós tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapesol6d6 bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítósára irdtquffi javaslat összefüggésben dlliiat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívakat tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (Mmo atdsokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . november 4 .
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Indokolás

A településen a meglévő járda kiépítettség nem elegendő, szükséges az utcák burkolása is . A megvalósítás

minden korosztály érdekét és kényelmét szolgálja .

Domokos László

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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