
Országgyűlési képviselő
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Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/1220/1084 .

Tisztelt Elnök Asszony!

kapcsolódó módosító javaslatot

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - aHázszabály 102. fi-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

(T/1220/740 . számú módosító javaslathoz

kapcsolódva)

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzaanak (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat .. . . . . ~ (.. . . ..) bekezdés .. . . ..) pontjának a következő módosítását`
(elhagyását/kiegészítését)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, foösszegére, 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 .
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Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millióforintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
E IRÁNYZAT-M DOS TAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADAS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS
--

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS
XXII Pénzügyminisztérium

13 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

10 Államháztartási reform és az �üvegzseb" program végrehajtásával

ősszefilggő feladatok
1000,0 -160,0 840,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 000,0 -160,0 840,0

XVI Kőrnyezeriédettni és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

1 Beruházás

17 Abádszalók-Kunhesyes-Tiszaderzs szennyvízelvezetési és 0.0 +160.0 1600
szennyvíztisztítási beruházása

2 Felhalmozási kő ltséQVetés

4 Kormányzati beruházás 0 .0 +160.0 1600

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módoskás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével Ssszefiiggéaben az eLTványzothoz

kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosftására irányuló javaslat összefüggésbért állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A

részelőirányzatokat, normatívákat tartaLnazó mellékletek összefüggésben állhatnak akiadásokati bevételélcet (támogatásokat) résrjetezőmellékhaekkel továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



A települések régóta húzódó problémája a szennyvízkezelés . Az EU csatlakozás küszöbén fontos, hogy

segítséget kapjanak a beruházás megvalósításához .

Budapest, 2002 . november 26.
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