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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/949 .

Tisztelt Elnök Asszony!

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/1220/563 számú módosító javaslathoz
kapcsolódva)

Módosító iavaslat!

AMagyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - aHázszabály 102. ~-a (1) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően -

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat .. . ... ~ (... . ..) bekezdés ......) pontjának a 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 el őirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy ti_edesselJ
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XVI Kűrnyezeriédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

I Beruházás

l7 Csongrádi szilárdhulladék kezelő rendszer építése 0,0 +2000,0 2000.0

? Felhalmozási kő ltséRvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +2 000,0 2 000.0

XIII Honvédelmi Minisztérium

1 Hocrvédelmi Minisztérium

3 HN Háttérintézményei 50 667,0 -2 000,0 48 667,0

1 Mfűödési költségvetés

3 Dologi kiadások 31 460,7 -2 000,0 29 460,7

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-mádosltás t4ntethetőjel(a kiadás növelésével vagy csökkentésével összejltggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is móaosúaniszlfkséges) . Akiadásokat, bevételeket és támogatásokatrészletezőmellékletmódosUására rrányulá javaslat összeJltggésben állirat a törvényjavaslatmás mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó melléhietek össze/i'lggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket(támogatásokat) részletező mellékletekkei; továbbá a normaszövetiben szererlőrendelkezésekkel



A térség hulladékkezelésének teljes megoldatlansága indokolja ezt az oly régóta várt beruházást .

Budapest, 2002 . november 26.

Indokolás

Farkas Sándor
Fidesz - Magyar Polgári Párt




