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T/1220/582 .

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ábanfoglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi adagjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



_Z_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XIII Honvédelmi Minisztérium

I Honvédelmi Minisztérium

3 HM Háttérintézményei SO 667,0 -8 300,0 42 367,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 31 460,7 -8 300,0 23 160,7

lYl Egészségügyi, Szociális és Családilgyi Minisztérium

11 GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések

2 Jövedelempótló és jövedelem kiegészítb szociális támogatások

8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m ű ködési célú támogatások, kiadások 17 300,0 +8 300,0 25 600,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-mádositás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani stiíkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összeJTiggésóen állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össz d ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletező mellékletekke továbbá a normaszöve ben szer lőrendelkezésekkel



Budapest, 2002 . november 15.

Indokolás

A 267/2000 . számú kormányrendelet módosítására tett ígéretet a kormány az elmúlt időszakban . A
Parlamentben is elhangzott, hogy a támogatásokat kiterjesztik a Szovjetunióba kényszermunkára
elhurcoltak (málenkíj robot) megsegítésére . Sajnos a jogcímen lévő forrás a feladatokhoz nem ad megfelelő
fedezetet, ezért a kiadás~eler2tesen indokolt .
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