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Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/11700. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * ,
102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot *

(T/117001503. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :

Módosító javaslat! *



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XII FÖLDMÜVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM

10
_

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok

- 7 Falugazdász-hálózat működtetése 0 0 200 0 200 0

1 Működési költségvetés

3_ Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200 0 200 0

XII FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM _F _

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 500,0 -200,0 300,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 -200,0 300,0

Megjegyzés: a formanyonuatványon 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 részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2004 . december 7.
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Indokolás

A falugazdász-hálózat működése nagy fontossággal bír a gazdálkodók szakmai segítségében
és működtetéséhez okvetlenül szükséges a megfelelő költségvetési forrás biztosítása .

~k" ~~'
Vincze László
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