
Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/274 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ábanfoglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~ (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) pontjának 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 nem kívánt szövegrész törlendő .
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

(Millióforintban, egy tizedessel)
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XIII Honvédelmi Minisztérium

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 110 860,6 -20 000,0 90 860,6
1 Mű ködési költségvetés

3 Dologi kiadások 47 599,6 -20 000,0 27 599,6
XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelő irányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés 55 000,0 20 000,0 75 000,0
1 Mű ködési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások és kiadások 27 930,0 +20 000,0 47 930,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan eló~rányzatmódosítás tilntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével ősszefi2ggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevételvagy a támogatás összegét is módosítani szilkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányulójavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat másmellékleteivel. A
részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze d élben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásakat részletezőmeUékletekke továbbá a normaszöve ben szer llí rendelkezésekkel



Budapest, 2002 . november hó 20 .

~00~ NOV 7 0.

Indokolás

Az útfenntartás és fejlesztési célelőirányzat 2003 . évi tervezett drasztikus csökkentése veszélyezteti a
közúti közlekedést . A várhatóan elmaradó fejlesztések, útkarbantartás csökkentése hosszú évekre
visszaveti ezen közlekedési ágazatot . Ezen túlmenően a balesetek számának emelkedése várható . Ezért
mindenképp szükséges, hogy a Közútkezelő Kht-k a működésükhöz, fejlesztéseikhez, fenntartási
munkáikhoz elengedhetetlen módosítást megkapják .

Soltész Miklós
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