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Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában, 102. ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - csatlakozva a T/1220/302. sz. módosítöjavaslathoz

kapcsolódó módosító javaslatot

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

elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését illetve csökkentésétjavasoljuk:
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Javaslat a 2003 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy ti_edessel)
Feje-
zet
szám

Cim
szám

Alcím
szám Jog-

cím-
csop .
szám

Jog-
cím
szám

Előir,

Szop
Ki -
emelt
ei .
szám

Fejezet
neve

Cím név
Alcím
név

Jogcím-
cso
nép

.
Jogcím
név

Elő ir .
csop .
név

Kiemelt
előhány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS
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TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS
XI Belügyminisztérium

5 Rendőrség

21 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság 5 260,7 +350,0 5 610.7
1 Működési költségvetés 207,8 -150,0 578

3 Dologi kiadások 396,6 +200,0 5966

X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása 1 400,0 -350 .0 1 050 .0
I Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 - 350.0 1 050_0

Megjegyzés: ajormanyomtnfványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszrhatatlan előirányzat-módosítás tllntetleetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével az előirányzatkoz
kapcsolódó

összejtlggésben
bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szllkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összeJllggésben áll/tat a más mellékleteivel. A

részefőirán
törvényjavaslat

zatoknt, normatívákor tartalmazó mellékletek össze ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo arásokat részletező mellékletekkel továbbá a narmnszöve ben szere lő rendelkezésekkel



Budapest, 2002 . november 25 .

Z~`-_
Dr. Kovács Zoltán

Indokolás

A módosító javaslat a 2002 évi teljesítés figyelembe vételével állapítja meg az előirányzatokat .

2001 NOV 2 6.

Dr. Kontrát Károly
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