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Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/1220/296 .

Tisztelt ElnőkAsszony!

módosító javaslatot

Módosítólavaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, Tl1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében; (121 . §-a
(7) bekezdésében )foglaltaknak megfelelően -

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

változásaként, a törvényjavaslat .. ... . §. (. . .. ..) bekezdés .. . . ..) pontjának a következő

módosításá t javasolom:

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

~~ A Hsz. 120. § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, Tóösszegére, 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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X Miniszterelnökség
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása 1 400,0 -115,0 1 285,0
1 M űködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 - 115,0 1 285,0

XXIV Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
5 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

4 Ifjúsági előirányzatok

15 Ifiúsáai házak felújítása 0,0 +115.0 115,0
2 . . . Felhalmozási költségvetés

_3 Eavéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +115.0 115,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elófrányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével 1lsszeJilggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás Ssszegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összeJitggésben állhat a törvényjavaslat más
mellékleteivel A részelőarán tatokat normalivákattartalmazó mellékletek össze ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo alánokat részletezőmeUékletekkel továbbá a normaszöve ben szere főrendelkezésekkel



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat . . .. . . számú mellékl~~e ,. .

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

. . . . . . . . . . számú melléklet

Az ifjúsági házak felújítása jól bevált programja volt az Ifjúsági és Sportminisztériumnak, ,~
elmúlt két esztend őben a program eredményeképpen 50 ifjúsági ház felújítására került sor. q
tapasztalat szerint az ily módon renovált ifjúsági központok minden településen új lend~;,~etet
adtak a fiatalok által szervezett közösségi életnek. Az egész országot tekintve aZOnban
továbbra is ifjúsági házak százai vannak igen rossz, nem egyszer használhatatlan állapotban. ,4
program leállítása lehetétlenné tenné, hogy legalább fokozatosan sor kerüljön felújításukra .

Budapest, 2002 . év november hó . nap

Gyürk András
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