
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/450 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteirá7
szóló, T15601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 .
§-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

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

Módosító iavaslat!
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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X. MINISZTERELNÖKSÉG

7. Fejezeti kezelési előirányzatok

1 . Beruházás

1 . Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 203,0 -203,0 0,0

2 . Felhalmozási költségvetés

4 . Kormányzati beruházás 203,0 -203,0 0,0

XXV . INFORMATIKA) ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 . Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 . Beruházások

3 . Központi kormányzati infrastruktúra fejlesztése 0,0 +203,0 203,0

2 . Felhalmozási költségvetés

4 . Kormányzati beruházás 0,0 +203,0 203,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatósokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszifvegben szereplő rendelkezésekkeL
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Indokolás

A központi kormányzati informatika és az információs társadalmi programok megvalósítása egységes
felügyeletet kíván . Módosítási javaslatunk az informatikai beruházások kormányzati centralizációját
célozza.

Budapest, 2003 . év október hó 30 . nap

44 U~
Rogán Antal

FIDESZ-MPSZ


