
terjesztünk elő.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Országgyűlési képviselő

T/5601/500 .

Tisztelt ElnökAsszony!

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ,~-ában,
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk:
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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XI. Belügyminisztérium

5 Rendőrség

20 Vas megyei Rendőr-Tókapitányság 3 012,9 +63,7 3 76 .6

1 Működési költségvetés 92,0

3 Dologi kiadások 318,4 +63,7 3821

XIII. Honvédelmi Minisztérium

8 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

2 Agazab célelőirányzatok

34 Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása 20 000,0 -63,7 19 936,3

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 6 140,7 -63,7 6 077.0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás Hintethetőjel (a kiadás növetésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szllkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőarán zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ' élben állhatnak a kiadásokat bevételeket fáma alálakat részletez ő mellékletekkel továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel
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Bebes István

Indokolás

A módosító javaslat a 2003 . évi teljesítés figyelembe vételével állapítja meg a megemelt
előirányzatokat .
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