
terjesztek elő.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/316 .

Tisztelt ElnökAsszony!

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában, 102 .
,¢-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



_2_
Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millióforintban, egytizedessel)
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XIII . HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 11 370,4 -1 000,0 10 370,4

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2 562,0 -1 000,0 1 562,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 1 593,6 -500,0 1 093,6

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 . Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 59 347,6 +1 500,0 57 847,6

1 . M ű ködési költségvetés

3 . Dologi kiadások 11 030,2 +1 500,0 12 530,2

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJitggésben az
kapcsolódó bevétel

el~rányzathoz
vagy a támogatás összegét is módosítaniszükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő mellék/et mádosftására irányuló javaslat összeJilggésben állhat a törvényjavaslatmás mellékleteivel A

részelőirón zatokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel



Az adózás rendjérő l szóló törvény 2003 . évi módosításával az APEH-nél jelentős informatikai
többletfeladat ellátása vált szükségessé . Ennek költségvetési forrásai azonban nem biztosítottak .
Módosításunk elfogadása esetén a kivetéses adómegállapítós és a nagyadózók esetében már eddig is
működő elektronikus aláírási infrastruktúra (PKI) továbbfejlesztését segítené elő .

Budapest, 2003 . év október hó 30. nap

Mihály

	

Rogán Antal

Polgári szőve ég

	

Fidesz Magyar Polgári szövetség
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