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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

T/5601/587 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteirá7
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

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

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Módosító javaslat!



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
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TÁMOGA-

TÁS

XI BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

23 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 0,0 +15000,0 15000,0

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Energiagazdálkodási Célelőirányzat

1 Energiagazdálkodás 34829,0 -15000,0 19829,0
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34829,0 -15000,0 19829,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tlintethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathozkapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . Arészelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben álliratnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövenben szereplő rendelkezésekkel



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5 . számú melléklete

a következő 23. ponttal egészül ki :

23 . Fővárosi

	

Támogatás illeti meg a fővárosi

	

15 000 0
tömegközlekedés

	

önkormányzatot a fővárosi és az
támogatása

		

agglomerációs	települések	lakóinak
biztosított 50 %-os tömegközlekedési
kedvezményhez .	A	támogatás
jgénylésének,	döntési	rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes
rendjéről a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium-a Belügyminisztériummal
és a Pénzügyminisztériummal egyeztetett
-tájékoztatót jelentet meg 2004 . február
15-éig .

Indokolás

A motorizáció szinten tartása és a tömegközlekedés vonzóvá tétele érdekében javasoljuk,
hogy a budapesti lakosok és az agglomerációs települések lakói számára félárú legyen a
tömegközlekedés. A javasolt összeg a BKV Rt. 2004-re tervezett 30 Mrd-os jegyárbevételéti
alapul .

Budapest, 2003 . október 28 .

Rockenbauer Zoltán
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