
Helyben

Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

T/5601/600 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ 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:



Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás ttlntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJilggésben 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
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Energiagazdálkodási Célelőirányzat

1 Energiagazdálkodás 34829,0 -5000,0 29 829 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34829,0 -5000,0 298290

XI . BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

29 Hozzájárulás diákok utazási költségéhez 0 .0 +50000 50000



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete új, 29-es ponttal

történő kiegészítését javasoljuk :

3. számú melléklet a 2003. évi . . . törvényhez

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/

29. Hozzájárulás diákok utazási költségéhez

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

4 000 forint/diák

A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskolában,
szakiskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban alap, illetve középfokú képzésben részesülő tanulók
után .

Indokolás

A fogyasztói árkiegészítésről szóló törvény 2004 . évi változása jelentős mértékben csökkenti az államnak,
a tanulók utazási kedvezményeihez való hozzájárulásának mértékét . Ahhoz, hogy ez a lépés ne okozzon
elviselhetetlen terhet a családoknak, szükséges egy olyan önkormányzati normatíva létrehozása, amely
lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat képviselőtestületének, hogy a törvénymódosítás megkövetelte
drasztikus diákbérlet áremelkedést valamelyest mérsékelje .

Budapest, 2003 . október 27 .

Gyürk András

Erdős Norbert

44 U(411,
Rogán Antal
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