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módosító javaslatot`

Módosító javaslat! '

AMagyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - aHázszabály 94. ~-óban*, 102. ~-a (1) bekezdésében * (12I . ~-a
(7) bekezdésében`)foglaltaknak megfelelően -

-A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat ..... . ~ (. . . . . .) bekezdés .. . . ..) poncának a következő módosítását`
(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, összegére, 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 ő irányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOS TAS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIAD:~S BEVÉTEL,
TAA40GA-

T.áS KL4DAS BEVÉTEL
TP~A40GA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁIv10GA-

TÁS

1\íiniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

4 A1lamháztartáson kíwli szemezetek támogatása

10 A-fodernizációs és euroatlanti integrációs projekt iroda támogat . 225,0 -150,0 75,0

I Mű ködési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 225,0 -150,0 75,0

YI Belügyminisztérium

19 Fejezeti kezelésű előirányzat

59 Lakóépületek energia-megtakarítási progamja 1500,0 +150,0 1650,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1500,0 +150,0 1650,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartaLnilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaslthatatlan előrányzat-módosftás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módoskani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmeUéklet módosítására irányulójavaslat őssze,Jüggésben állhat a törvényjavaslatmás mellékleteivel A
részelóüán tatokat, normatívákat tartabnazó mellékletek össze élben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletezőmellékletekk továbbá a normaszöve ben szer lőrendelkezésekkel



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 1 . számú melléklete XI. fejezet
19. címszámának módosítását, új kiemelt előirányzat beépítésétjavasolom :

. . . . . . számú melléklet

Budapest, 2002. november 19 .

~F'F!~~ETT

Indokolás

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására az előző négy év
kormányzati támogatása miatt is nagyon jelentős igény mutatkozik . Pécs városában kb. 30 ezer ilyen lakás
van . A felújítási program továbbfolytatására a lakossági aktivitást felmérések is jól igazolják . Ezek a
felmérések hitelt érdemlőek, és ezek alapján jól tervezhető a szükséges állami támogatás mértéke is . A
családok komfortérzetének növelése, költségeik csökkenthet ősége mellett a felújítási program
nemzetgazdasági, környezetvédelmi hasznát már talán nem is szükséges hangsúlyozni .
A fentiek miatt, és az előző négy évben elkezdett program folytatása érdekében a lakóépületek energia-
megtakarítósának programján belül, a pécsi igényekkel összhangban és azok összegszerűségének pontos
ismeretében kiemelt előirányzat elkülönítése indokolt 150 millió forint összegben .
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