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Tisztelt ElnökAsszony!

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

A Magyar gőztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/I220. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában , 102. ~¢-a (I) bekezdésében (121 . ,~-a (7) bekezdésébenJ foglaltaknak
megfelelően -

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami
pénzalapo% társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelésé t, illetve csökkentését
javasolom:
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Javaslat a 2003. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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X MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 [ünnepi rendezvények támogatása 1 400,0 -350,0 1 050 .0
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 - 350,0 1 050,0

XI BELL7GYMINISZT RIUM

5 Rendőrség

12 Heves megyei Rendőr-f`ókapitányság 2 804,4 +350,0 3 154,4
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 035,3 +200,0 2 235,3
3 Dologi kiadások 219,7 +150,0 3697

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválasílhatatlan előirányzat-rnddosítás tflntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével az
kapcsolódó bevétel

összefdggésben eló~rányzathoz
vagy a támogatás összegét is módosítani szíikséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosításóra irányuló javaslat összefilggésben állhata más mellékleteivel A

részelőirón
törvényjavaslat

zatokar, normatívákat tartalmazd mellékletek össze tl ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletezőmellékletekke továbbá a normaszöve ben szer lőrendelkezésekkel



Budapest, 2002 . november 15 .

2002 N0~ 7 0

3-

Indokolás

A Heves megyei Rendőr-főkapitányság 2003 . évi költségvetési tervezetében dologi kiadásokra 219,7
millió forint szerepel, ez pedig mintegy 150 millió forinttal kevesebb a tavalyi összegnél, így a jelen
módosító indítvány célja ezen csökkenés elkerülése . A költségvetési tervezetben nem szerepel fedezet a
rendkívüli feladatok elvégzése során keletkezett túlórák kifizetésére .

r . Nyitrai Zsolt
Fidesz-Magyar Polgári Párt




