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T/1220/1130 .

Tisztelt ElnökAsszony!

kapcsolódó módosítójavaslatot

(T/I220/343. számú módosítójavaslathozkapcsolódva)

terjesztünk elő.

Kapcsolódómódosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102. ~-a (1) bekezdésében` (121 . fi-a
(7) bekezdésében`) foglaltaknak megfelelően -

-A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat .. . . . . ~ (... . ..) bekezdés .. . . . .) pontjának a következőmódosítását

(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, 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 elő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXII Pénzügyminisztérium

13 Fejezeti kezelése előirányzatok

2 Agazab célelőirányzatok

10 Államháztartási reform és az �üvegzseb" program végrehajtásával
bsszefir ő feladatok

1000,0 -200,0 800,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 000,0 -200,0 800,0

Egészségügyi, szociális és családügyi Minisztérium

l p Fejezeti kezelése előirányzatok

2 Egészségügyi, szociális ágazati célel ő irányzatok

t� 82" Ma arbánhegyesi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek 0,0 + 200,0 200,0
l

onának rek - _

2 Fe lhalmozási költsé vetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +200,0 200,0

csökkentésével azMegjegyzés: tűntethető kiadás növelésével összefüggésben előirányzathoz
aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválas~hatathm eló?rányzat-módosítás fel (a vagy

más mellékleteivel A
kapcsolódó bevétel állhatavagy a támogatás ősszegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket éstámogatásokat részletezőmellékletmódos&ására irányuló javaslat összefüggésben törvényjavaslat

részeló~rányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze rt ~~~ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket fáma atásokat részletezőmellékletekk továbbá a normaszőv ben szerelőrendelkezésekkel



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat . .. . . . számú melléklete . . . ...

pontjának a következő módosítását` (elhagyását/kiegészítését') javasolom :

. . . . .. . . . . számú melléklet

Békés Megyei Önkormányzat benyújtotta a Magyarbánhegyesi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek
Otthonának rekonstrukciója címzett beruházás igényét . 2003 . évben a beruházás elkezdéséhez 200 millió
forint állami támogatás szükséges.

Budapest, 2002. november 26.

~-~,
Domokos László
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