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Országgyűlési képviselő

Dr.Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/309 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában`, foglaltaknak megfelelően

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 pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

~ r A Hsz. 120. § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, fSösszegére, 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 .



Javaslat a 2003. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millióforintban, egy tizedessel)

~FrPegjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tllntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJllggésben az előirányzathoz
i ~~apcsolódó bevétel vagy a támogatás összegit is módosltanl szltkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló Javaslat összeji7ggésben állhat a törvényJavaslat más mellékletelve[ A
~~2szelőirányzatokat normatfvákat tartalmazó mellékletek összeJ?tggésben állhatnak a kiadósokat bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplórendelkezésekkeL
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XIII Honvédelmi Minisztérium

I Honvédelmi Minisztérium

3 HM Háttérintézményei 50 667,0 -1 300,0 49 367,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 31 460,7 -1 300,0 30 160,7

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű elbirányzatok

( Beruházás

35 Békéscsabai regionális rept[lótér fejlesztése - +1 300,0 1 300,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás - +l 300,0 1 300,0

Í



Békéscsaba regionális repülőtér fejlesztése kiemelt érdeke Békés megye gazdaságának és társadalmának. A
repülőtér tulajdonviszonyainak rendezését követően Békés megye Önkormányzata és a Gazdasági
Minisztérium közös fejlesztése és felújítása elindult 2002 . évben . A repülőtér fejlesztésének II . ütemét 800
méter szilárd burkolatú pálya megépítése jelenti, amelynek tervezett bekerülési összege 1 300 millió forint,
amely előteremtése továbbra is a kormányzat és a helyi gazdaság és önkormányzatok közös feladata. A
beruházás folytatása és befejezése Békés megye vállalkozóinak és idegenforgalmának alapvető érdeke
miután belátható időn belül autópálya megépítése bizonytalan . A Dél - Alföld ezen területének gazdasági
fellendülését alapvetően befolyásolja a repülőtér fejlesztése .

Budapest, 2002 . november 18 .
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