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Tisztelt ElnökAsszony!

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` (121 . ~-a (7) bekezdésében`) foglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat .... . . ~. (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) pontjának a következő módosítását`

(elhagyását/kiegészítését`) javasolom :

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelésé t, 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 .



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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R . MINISZTERELNÖKSÉG
7 Fejezeti kezelési előirányzatok

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10 Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú
Társasá m{íködésének támo atása

732,5 -300,0 4325

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 732,5 -300,0 4325

XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

2 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

4 Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
2 Gyermek - és ifjúsági programok támogatása

2 Két és többoldalú nemzetközi csereprogramok 90,0 +300,0 3900

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m ű ködési célú támogatások, kiadások 90,0 +300,0 3900

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elSirányzat-módosítás ttlntethetófel (a kiadás növelésével csökkentésével az
kapcso16d6

vagy
bevétel

összeJilggésben el~rányzathoz
vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadósokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmeüéklet módosítására állhat a más mellékleteivel A

részelőarán
irányuló javaslat összeJilggésben

zatok~
törvényjavaslat

normatívákat tartalmazó mellékletek össze ~_~ésben állhatnak a kiadásoka bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



- Az előzőekbén részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat .. .... számú

melléklete . . . . . . pontjának a következő módosítását # (elhagyását/kiegészítését*)javasolom:

.......... számú melléklet

Az Európai Unió ifjúságpolitikai programjának központi eleme a fiatalok mobilitásának
előmozdítása, a különböző kultúrákban élő fiatalok között kapcsolatok támogatása. Ennek
egyik igen hatékony eszköze a két és többoldalú csereprogramok. Az uniós csatlakozásuk
évében az EU-ból érkező forrásokon túl fontos, hogy nagyobb hazai támogatást kapjanak
azok az ifjúsági közösségek, akik nemzetközi kapcsolatokat akarnak létrehozni, illetve a meg
lévőket fejleszteni . Ennek érdekében szükséges az előirányzat támogatásának növelése .

Budapest, 2003 . év október hó 28 . nap

Gyürk András
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