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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) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

X . MINISZTERELNÖKSÉG

S . EU Integráció

3 . Fejezeti kezelés ű elő irányzatok

3 . Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

3 . Kutatás-fejlesztés, innováció 2 035,4 -1775,0 260,4

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1775,0 -1775,0 0

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 . Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

4 . Kutatás-fejlesztés, innováció 0,0 +1 775,0 1 755,0

1 . Működési költségvetés

5 . Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +1 775,0 1755,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozaS, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el~rányzathoz
kapcsolódó bevételvagy a támogatás összegét ismódosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezómelléklet anádosltására irányulójavaslat összefüggésben állhat atörvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán zatokat normativákattartalmazó mellékletek össze ésben állhatnak a kiadásoka bevételeket támo atásokat részletezőmellékletekke továbbá a normaszöve ben szere főrendelkezésekkel



Budapest, 2003 . év október hó 30. nap
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Indokolás

A Kutatás-fejlesztésre kapott EU-források és azok központi költségvetési támogatásainak X
fejezetben tartása indokolatlan, hiszen ezen feladatok koordinálása az IHM statutumában
szerepel . Az EU források megfelelő és hatékony elköltését legjobban az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium apparátusa tudja biztosítani .

Rogán Antal

Fidesz Magyar Polgári szövetség


