
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/5601/319 .

Tisztelt EZnökAsszony!

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

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

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



Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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X. MINISZTERELNÖKSÉG

8 . EU Integráció

3 . Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 ~ Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

4 . Információs társadalom előirányzat 1 125,6 -1 125,6 0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 502,3 -1 125,6 3 376,7
XXV . INFORMATIKAI ES HIRKÖZLESI MINISZTÉRIUM

5 . Fejezeti kezelés ű előirányzatok

3~ Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei

4. Információs társadalom előirányzat 300,0 +1 125,6 1 425,6
2 . Felhalmozási költségvetés

3 . Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 220,0 +1 125,6 1345,6

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben elválaszthatatlan
kapcsolódó bevétel

egymástól el~rányzat-módosítástüntethetőfel (a kiadás növelésével csökkentésével azvagy
vagy

a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és részletezőmeüéklet
összefüggésben el~rányzathoz

módosítósára
részebrán zatoka normatívákat

támogatásokat állhat a
tartalmazó másmellékleteivel A

mellékletek
irányuló javaslat

össze yésben állhatnak
összefüggésben törvényjavaslat

a kiadásokat bevételeket fáma -~atásokat részletezőmellékletekke továbbá a normaszöve~ben szereplőrendelkezésekkel



Az Információs társadalommal összefüggő EU források és azok központi költségvetési
részeinek centralizálása, azok X fejezetben tartása indokolatlan . Ezen feladatok ellátása az
IHM statutumában szerepel . Az EU források hatékony felhasználását az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium több, mint 200 fős apparátusával képes biztosítani .

Budapest, 2003 . év október hó 30. nap
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