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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirárryzataihoz - a Házszabály 94. ~-ábanfoglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat 2003 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom:



_Z_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egytizedessel)
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X Miniszterelnökség

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

1 Működési költségvetés 7 089,0 -210,0 6 879,0

3 Dologi kiadások 1 670,8 -210,0 1 460,8

XI Belügyminisztérium

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított elő irányzatok

3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 210,0 +210,0 420,0

Megjegyzés: kiadás növelésével csökkentésével az elóűányzathozaformanyomtatványon tartaLnilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-mddoskdrs tllntethetőfel (a vagy összeJJiggésben

kapcsolódó bevétel állhat a más meUékleteiveL Avagy a támogatás összegét is módos/taniszitkséges). A kiadásokat, bevételeket éstámogatásokatréshetező melléklet módosftására irányuló javaslat összeJilggésben törvényjavaslat

résteló~rán tatokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze rt élben állhaMak a kiadósokat bevételeket támo~~atásokat réshetezőmellékletekke továbbá a normaszövegiben szemelőrendelkezésekkel



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú melléklete 3. ponfának

a következő módosításátjavasolom:

5. számú melléklet

3 . Kompok, révek
fenntartásának, felújításának
támogatása

Az előirányzat a meglévő közforgalmú,
közútpótló folyami révek, kompok és az
azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartására szolgál,
ha az említett eszközökön végzendő
munkákat - kivételes esetben új eszköz
beszerzését - a műszaki előírások vagy
a műszaki állapot szükségessé teszik,
és az eszközöknek a felújítás utáni
tartós használata biztosítva van .
Kivételesen méltányolandó kistérségi
foglalkoztatáspolitikai szempontok
esetén lehetőség van a működtetés
támogatására is, amennyiben a
településről más tömegközlekedési
eszközzel munkába járni nem lehet .
Az összegnek azon települési
önkormányzatok közötti elosztásáról,
amelyeknek az emutett eszközök a
tulajdonában és működtetésében
vannak, vagy amelyeknek
közigazgatási területén az említett
eszközöket közforgalmú közútpótló
jelleggel érvényes engedély birtokában
működtetik, tárcaközi bizottság dönt. A
támogatás igényléséről, döntési
rendszerérő l, folyósításáról és
elszámolásának részletes feltételeiről a
tárcaközi bizottságot vezető Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium - a
Belügyminisztériummal és a
Pénzügyminisztériummal egyeztetett -
tájékoztatót jelentet meg tárgyév
március 31-éig .

[210,0] 420,0



Budapest, 2002 . november 15 .

Bánki Frik
Fidesz

Indokolás

Ez a központosított előirányzat kivételesen, méltánylást érdemlő esetben lehetőséget biztosít működési
támogatásra is .
Mohács a Duna két partjára épült, így a város életében a komp-közlekedés nélkülözhetetlen .

A város komp-közlekedésének működését nagyobb eséllyel segítené a megnövelt előirányzat .
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