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Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. y-ábanfoglaltaknak megfelelően -

terjesztünk elő.

T/1220/778 .

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

-A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat .. . . . . ~ (.. . . ..) bekezdés .. . . . .) pontjánaka következőmódosítását`

(elhagyását/kiegészítését`) javasolom:

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi 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, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .



_2_
Javaslat a 2003 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
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+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TAMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA-
TÁS

XIII HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM Háttérintézményei 50 667,0 -4 000,0 46 667,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 31 460,7 -4 000,0 27 460,7

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 FeJezetlkezelésű előirányzatok

27 Felzárkózási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

7 6-0s út építése 00 +4 000 .0 4 000.0

2 Felhalmozási költségvetés

3 EQVéb Intézményi felhalmozási kiadások 00 + 4000 .0 4 000 .0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, réstetemeiben egymástól elválaszthatatlan elóüányzat-módosítás tiL+tethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevéted vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokati bevételeket éstámogatásokat részletező melléklet módosítására irányulójavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat másmellékteteivel A
részelóüán zatokat normatívákat tartalmazó mellékletek összefü~y?ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletakku továbbá a normaszövegben szerettőrendelkezésekkel



A 6-os út négysávosítása a régió szempontjából kiemelkedően fontos feladat, ezért külön sorra emelése
indokolt .

A kiviteli tervek elkészítése és a terület megszerzésének forrásszükségleteit biztosítaná a nagyobb
előirányzat .

Budapest, 2002 . november 18.
2001 NOV T Q.
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