
Szili Katalin asszonynap
az Országgyűlés elnökének
Helyben

A Hiagyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220, számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-fiban, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében ) foglaltaknak megfelelően - kapcsolódva a Tl1220.l693. számú módosító
javaslathoz

terjesztek elő.

Országgyűlési képviselő /

T/1220/1028 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat!

kapcsolódó módosít ó javaslatot

-A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . §. (. . . .. .) bekezdés .. . . . .) pontjának a következő
módosítását* javasolom:

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelésé t, 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 összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot. Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni.



Javaslat a 2003. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XIII . Honvédelmi Minisztérium

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 110 860,6 -60,0 110 800,6

1 Működésikl5ltségvetés

3 Dologi kiadások 47 599,6 - 60,0 47 539,6

XVI . Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelése előirányzatok

1 Beruházás

9 Balatoni regionális v(ziközmG-hálózat fejlesztése

2 Gyenesdiás belterületi vízrendezése 0,0 +60,0 60,0

2 Felhalmozási költségvetés
-

4 Kormányzati beruházás 0,0 +60,0 60,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, rlszelemeJben egymástól elválaszthatatlan elöi!rányzat-mádosltás tpntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkenésével összeji7ggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ónszegét Js mtSdosltanl szükségese. A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmeUéklet mádosltri.,ára irányuló javaslat összeJitggésben állhat a !örvényjavaslat más
mellékleteivel A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összeJilgRésben úUhatnak akiadósokig bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szer Tőrendelkezésekkel



Budapest, 2002 . év november hó 26. nap
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Indokolás

Hazánk kincse vagyis a Balaton vízminőségének javítása kapcsán elengedhetetlen a
kiemelt turisztikai jelentőségű település belterületi vízrendezése .
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