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Tisztelt EZnökAsszony!

Módosító iavaslat!

AMagyar %ztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában*,
102. ,¢-a (1) bekezdésében * (121 . ~-a (7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot *

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

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2004. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tű ntetheto jel (a kiadas novelesével vagy csbkkentésével osszefuggésben az eloiranyzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szákséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek ősszejúggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelés ű eláúányzatok

2 Ágazati célelíSúányzatok

13 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása 500,0 +200,0 7000

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházások 500,0 +200,0 7000

~r Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

2 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatóság 1 .733,3 -200,0 1 .533 .3

1 Működési Költségvetés 450,5 450,5

3 Dologi kiadások 1 .161,0 -200,0 9



Budapest, 2003 . október 29.

Parrag~Z Dénes
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Indokolás

A polgári kormány idején a természetvédelem sikerágazat volt . Az EU tagországok
viszonylatában is jelentős elismertséget kapott, amit köszönhet a kormányzati beruházások
folyamatos bővítésének . Ezt a lendületet nem csökkentem, hanem erősíteni kell.
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"r. Turi-Kovács Béla

	

Gya~fay~Zoltán
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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