
Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/12~10/119 .

Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában{, 102. ~-cr (1) bekezdésében* (121. ~-a
(7) bekezdésébeni)foglaltaknak megfelelően -

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatárnak (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~ (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) pontjának a következő módosítását*

(elhagyását/kiegészítését`) javasolom:

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosításpénzügyi 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 .



_2_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+~ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KLIDÁS BEVÉTEL
TAAQOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTE[_
TÁA40GA-

T.4S KIADÁS BEVÉTEL
TAb10GA-

TÁS

X. Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

2 Célel őirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása 1400,0 -300,0 1100,0

1 Mükődési költségvetés

3 Dologi kiadások 1400,0 -300,0 1100,0

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

27 Felzárkóztatási infrastrukturális fejlesztési alapprogram

7 6. sz. Tóútvonal tervezése és kivitelezése - +300,0 300,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményifelhalmozási kiadások - +300,0 300,0

Megjegygén: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválas711tatatlan előúányzal-módosítás tüntethető kiadrís növelésével
kapcsolódó csökkentésével

bevétel
jel (a vagy Ssszefüggésben az előúányzathoz

vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására
réstelőúán állhat a más mellékleteivel A

tatokat, normatívákat tartalmazómellékletek ásszeJüggésben
úányuló javaslat

állhatnak
összefüggésben tSrvényjavaslat

a kiadásokat, bevételeket (támopatásokatl részletezőmeUéklgekkel tnváhhá a nm»mrsNvaohnn c~orontíi innWIon 6on44al



. . . . . . számú melléklet

Budapest, 2002 . november 19 . E~I~~~~TT

2002 NOV 2 0.

- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 1 . számú melléklete Xil fejezet

25. címszámának módosítását, új kiemelt előirányzat beépítésétjavasolom :

Indokolás

A 6-os számú főútvonal tervezése és kivitelezése előkészítésének folytatására -az előző évekkel
ellentétben- nem szerepeltet az előterjesztő kiadási összeget a költségvetésben .

A 6-os számú Tóútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése nem állhat meg. Ezért a 2001-2002 .
évi költségvetésekhez hasonlóan nevesíteni szükséges az e célra fordítandó összeget. A programmal
összhangban erre 300 millió forint beállítása indokolt és nélkülözhetetlen .

Körömi Attila

Fidesz - Magyar Polgári Párt




