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Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Hel ben

A Magyargőztársaság2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - aHázszabály 102. ~-a (1) bekezdésébenfoglaltaknakmegfelelően -

terjesztek elő.

T/1220/1119 .

Tisitelt ElnökAsszony!

kapcsolódó módosító javaslatot

Kapcsolódómódosítólav_aslat!

(T/1220/740 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

-A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak) változásaként, a
törvényjavaslat .. .. . . ~ (... . . .) bekezdés .... . .) pontjának akővetkezőmódosítását' (elhagyásátllriegészftését`) javasolom:

-A törvényjavaslat 2003 évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami
pénzalapoly társadalombiztosításpénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -növelését, illetve csökkentését
javasolom:

ss

" A Hsz. 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, faösszegére, 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, egytizedessel)
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XIII HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium

3 HIvI Háttérintézményei so 667,0 -2 126.8 48 540,2

1 Működési kSltség_vetés
3 Dologi kiadások 31 460,7 -2 126.8 29 333,9

xvI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MIN.
io Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás
1? Pápa városrészeinek szennyvízcsatornázása o,o +2126,a 2126,8

? Felhalmozási költségvetés
4 gormányzati berllllá7,áS 0,0 +2 126,8 2 126,8

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválasythatatlan eló?rányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiaáás növelésével vagy
csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezdmelléklet
módosítására irányuldjavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A részelőirányzatokat, normattvákat tartalmazó mellékletek összefggésben állhatnak a
kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekke továbbá a normaszöve ben szer főrendelkezésekkel



.. .. .. .. .. számú melléklet
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-Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat . . . . .. számú melléklete . . . . ., pontjának
a következő módosítását` (elhagyását/kiegészítését )javasolom:

Indokolás

Pápa városának szennyvíz-csatornázottsága még nem teljesen megoldott . Módosító
javaslatunk elfogadása esetén többletforrás segítségével indulhatna meg a beruházás, amelyre
több száz család vár a városban .

Budapest, 2002. év november hó 26. nap
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