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módosító javaslatot`

Módosító javaslat! `

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

-A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~ (.. . . . .) bekezdés .. . . . .) pontjának a következőmódosítását`

(elhagyását/kiegészítését`) javasolom:

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített államipénzalapon társadalombiztosításpénzügyi 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, összegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi k6ltségvetés 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)
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XXII Pénzügyminisztérium

21 Lakosság költségvetési befizetései
4 Lakossági illetékek 74 700,0 +10 000,0 84 700,0

XII Földművelésagyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
10 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

4 Agrár- és Vidékfejlesztési szakmai előirányzatok
3 Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése

1 Vidéki térségek felzárkóztatása 1 200,0 +10 000,0 11 200,0
1 Mű ködési költségvetés

5 Egyéb mükűdési célú támogatások, kiadások 1 150,0 +10 000,0 11 150,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag Összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan kiadás
kapcsolódó

előirányzat-módosftQs növelésével
bevétel

tüntethetőjel (a vagy csökkentésével azvagy a támogatás Összegét ts módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására
összefüggésben előirányzathoz

,részelőirányzatokat,
állhat a

normatívákat tartalmazó mellékletek
Irányuló javaslat más

ősszelc7~ésben állhatnak
összefüggésben törvényjavaslat mellékletelvet A

a kiadásokat bevételeket (támok~atásokat) részletezőmellékletekkel továbbá a normaszöve~~ben szereplőrendelkezésekkel



.. ... .. . . . számú melléklet

Budapest, 2002 . november 20.

- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat . .. . . . számú melléklete . . . . . .

pontjának a következő módosítását (elhagyását/kiegészítését) javasolom :

Indokolás

A tárca vidékfejlesztési feladatai - tekintettel a várható Európai Uniós támogatási rendszer változására -
egyre fontosabbak. Érthetetlen, hogy vidékfejlesztési célra (igaz két címre osztva) több, mint 7 milliárd
forinttal csökkenteni tervezi a tárca az e célra előirányzott támogatási összeget. Módosító javaslatunk az
idei 10 milliárd forintos keretet javasolja 13,490 milliárd forintra emeli a vidékfejlesztési költség
előirányzatot .

Turi-Kovács Béla
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