
Országgyűlési képviselő

Szili %atalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/1220/134 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérő? szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában`, 102. ~-a (1) bekezdésében (121. ~-a
(7) bekezdésében`)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

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

elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



_2_
Javaslat a 2003 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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X MINISZTERELNÜKSÉG

9 Fejezeti kezelési el őirányzatok

1 Beruházás

1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 316,8 -316,8 0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 316,8 - 316,8 0

XXV INFORMATIKAI ES H RKÓZL SI MINISZT RIUM

5 Fejezeti kezelési előirányzatok

4 Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási 25 550,0 +316,8 25 866,8
1 Műkddési költségvetés 1 276,0 1 276,0

3 Dologi kiadások 20 826,0 +316,8 21 142,8

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag dsszetartozó, részelemeiben egymástál elválaszthatatlan előirányzat-módosítás
kapcsolódó bevétel

tRntet~előjel
vagy a támogatás összegét is módosítaniszAkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítá4~ára

részelbirán zatokat normatfvákat tartalmazó mellékletek össze ésben állhatnak a kiadásoka bevételeket támo arásokat részletezőmelléklélekkel

(a kiadás növelésével vagy csökkentésével dsszefitggésben az előirányzathoz
irányuló javaslat dsszefltggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A

továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel



Indokolás

A kormányzati informatikára fordított pénzeszközök hatékony felhasználására van szükség . Mindez akkor
lehetséges, ha az egységes rendezőelvek szerint és hatékonyan történik . Ezért a szaktárcánál kiépített
kompetenciákat kihasználva az infrastruktúra fejlesztésére és az üzemeltetési feladatok ellátása az önálló
Hírközlési és Informatikai Minisztériumban valósítható meg megfelelő szinten.

Budapest, 2002 .év november hó 18. nap

EF:Y~L~~ÍT

2002 NOV 2 0.

	

Rogán Antal

Fidesz - Magyar Polgári Párt




