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Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/322 .

Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

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

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

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelésé t, illetve csökkentését javasolom :



(Millióforintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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XVIII KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelési előirányzatok

1 Beruházás

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 874,0 - 7,8 866,2

2 Felhalmozási kdltségvetés

4 Kormányzati beruházás 874,0 - 7,8 866,2

X MINISZTERELNÖKI HIVATAL

11 Polgári Nemzetbiztonság[ Szolgáltok

2 Információs Hivatal 7 608,4 + 7,8 7 616,2

2 Felhalmozási költségvetés

5 Lakástámogatás 12,2 +7,8 20,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadós növelésével vagy tsökkerttésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). Akiadásokat, bevételeket és támogatásokatrészletezőmellékletmódosításárra irányulójavaslat összefüggésben 611hata törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán tatokat normatívákattartaLnazó mellékletek ölsz rl élben állhatnak a kiadósokat bevételeket támo arásokat részletezőmelléfiletekke~ továbbá a normaszöv 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~~?~f~ ;~ ;._
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