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Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/1116 .

Tisztelt ElnökAsszony!

Kapcsolódó módosító javaslatot

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről' szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában, 102. fi-a (1) belr.ezdésébe foglaltaknak
megfelelően - csatlakozva a T/1220/110. sz. módosítójavaslathoz

-A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosításpénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti -növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



_2_
Javaslat a 2003 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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XIII HONVÉDELMI MIrTISZTERItTM
2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédségrepül ő és légvédelmi csapatai 26 162,2 -1 238,5 24 923,7

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5 157,3 -1 238.5 3918.8

xxttt NEMZETI KULTURÁLIS ÜRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű eldirányzatok

1 Beruházás

13 Avávsi zsinecóae tóbGfir h céloket
-

dx+.ta:~:,scit"'.~s~r.~vdódáei ~znh~c'fió 0 .0 +1 238.5 1 238,5
intéanénv br~~h~~

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +1 238.5 1 2358.5

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, réstelraneiben egymástól elváGu~hatatlan elSuányzat-módadtás tQntethetfffel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJüggérben at elóra ányzatkoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szpkséges). A ktadrísokat, bevételeket és támogatásokat részletező'mellékletmódositására irányuló javaslat összefüggésben bllhat a törvényjavaslatmás mellékleteivel A
részeló~ránvzatnkat, normatívákat tortobnazómellékletek összefűgRésben állhatnak akiadósokat, bevételeket (t,~r~ ;atósokat) részletetgruellékletekket; továbbá a normaszövegben szerepld rendelkezésekkel



Budapest, 2002 . november 26 .

Kontrát Károly
Fidesz-Magyar Polgári Párt

Indokolás

A pápai zsinagóga közművelődési célokra való átalakítása már régóta napirenden van a városban . Az
épület hasznosításáról a város nem mondhat le. Módosító javaslatunk segítségével az épület átalakítása
megtörténhetne .

Kovács Zoltán
Fidesz-Magyar Polgári Párt




