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Helyben

T/1220/826 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában, 102 . ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - csatlakozva a T/1220/709. sz. módosító javaslathoz

kapcsolódó módosító javaslatot

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

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

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

(Milltóforintban, e~lcedesselJ
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XI Belügyminisztérium

5 Rendőrség

2l Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rend ő r-főkapitányság 4 812,4 +300,0 5 112 .4

1 Működési költségvetés 189,6 -100,0 896
3 Dologi kiadások- 367,3 +200,0 5673

X MiniszterelnSkség

9 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Célelő irányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása 1 400 > 0 -300 .0 1 100.0

I Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 - 300.0 1 100.0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tllntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeftiggésben az előirányzatlroz
kapcsofódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szllkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összeJliggésben állhata törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részeló7rányzatokat normatívákat tartalmazó mellékletek összeltlf~~ésben állhatnak a kiadásokat' bevételeket (táma~atásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöveg ben szere,~lőrendelkezésekkel.



Budapest, 2002 . november 25 .

Dr. Kovács Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Indokolás

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

2002 NOV 2 6.

Dr. Kontrát Károly

Fidesz - Magyar Polgári Párt




