
Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/1220/1117 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában, 102. ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - csatlakozva a T/1220/171. sz. módosítójavaslathoz

módosító javaslatot

Kapcsolódó módosító javaslat

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



_2_
Javaslat a 2003, évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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xuI HONVÉDELNII MINISZTERNM

2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség repül ő és légvédelmi csapatai 26 162,2 -530.0 25 632,2
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások S 157,3 -530,0 4 627.3

XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERIIIMA
10 Fejezett kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

13 Aveszvrémi Petőfi színház műszaki feilesztése 0 .0 +530.0 5300
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +530.0 53p0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválas7lfiatatlan előirányzat-módosítás tllntethető kiadás növelésével csökkentésével
kapcsolódó

fel (a
bevétel

vagy ősszefliggésben az előirányzathoz
vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletmódosítására állhata

réstelőirán
más

tatokat normatívákat
irányuló mellékleteivel

tartaónazó mellékletek
javaslat A

ölsz ú élben állhatnak
összefüggésben törvényjavaslat

a kiadásokat, bevételrJtet tánca otásokat részletezőmellékletekkel továbbá a normaszöve ben szer lőrendelkezésekkel



Budapest, 2002 . november 26.

Indokolás

Az ország szerte méltán híres művelődési intézmény korszerűsítése elodázhatatlan feladat . A nívós
művészi társulat egy már elavult épületben adja elő hétről hétre produkcióit .
Módosító javaslatunk a színház felújítására különít el összeget .

Kovács Zoltán
Fidesz-Magyar Polgári Párt
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