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Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

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

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

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

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom:



(Millióforintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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5 Fejezeü kezelési el őirányzatok

1 Beruházás

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 874,0 - 13,7 860,3
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 874,0 - 13,7 860,3

X MINISZTERELN KI HIVATAL

11 Polgárt Nemzetbiztonsági Szolgáltok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 7 608,4 +13,7 7 622,1
2 Felhalmozási költségvetés

5 I ak~crám°ga~ 22,3 + 13,7 36,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástólelválaszthatatlan előirányzat-módosítás tltntethetőfel(a kiadós növelésével vagy csökkeruésével az
kapcsolódó bevétel

ősszeJhggésben előirányzadroz
vagy a támogatás összegét is módosítani szfikséges). A kiadásokat, bevételeket éstámogatásokat részletezőmelléklet módosításóra irányulójavaslat összeJűggésben állhat a mós mellékleteivel A

részelőinán tatokat, normatívákat
törvényjavaslat

tartalmazó mellékletek össze rí étben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletezőmelléklrtekk továbbá anormaszöve ben szer lőrendelkezésekkel



A lakástámogatás azt a célt szolgálja, hogy a szolgálatoknál a fiatal pályakezdők kamatmentes munkáltatói
kölcsön révén könnyebben tudjanak az adott helyen otthont, és önálló egzisztenciát teremteni .

A módosító javaslat arra irányul, hogy a lakástámogatás összege ne csökkenjen, azaz érje le az előző
időszakban, az Orbán-kormány alatt erre biztosított mértéket .

Budapest, 2002 . november 18 .
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