
terjesztünk elő.

Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helvben

T/1220/829 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi köliségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában, 102. ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - csatlakozva a T/1220/272. sz. módosítójavaslathoz

kapcsolódó utódosító javaslatot

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését illetve csökkentését javasoljuk:
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Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, e~ ti_edesselJ
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+~- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS
XI Belügyminisztérium

5 Rend őrség

21 Zala megyei Rend őr-főkapitányság 2 962,4 +300,0 3 262.4
I Működési költségvetés 167,0 -100,0 670

3 Dologi kiadások 252,6 +200,0 4526

X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésű el őirányzatok
2 Célel ő irányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása 1400,0 -300 .0 1 100 0
I Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 - 300 .0 1100.0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntetáetőfel (akiadás növelésével csökkentésével az
kapcsolódó bevétel

vagy összefüggésben eló?rányzatlzoz
vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletmódosítására irányuló javaslat állítat a más mellékleteivel. A

részelőarán zatokat,
összefüggésben

normatívákat tartalmazó mellékletek
törvényjavaslat

össze ésben állJratnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletezőmellékletekkel továbbá a normaszöve ben szere főrendelkezésekkel.



Budapest, 2002 . november 25 .

Indokolás

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

200

	

~ov Z s"

~Dr.`Kovács Zoltán

	

~

	

r. Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Párt

	

Fidesz - Magyar Polgári Párt




