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Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoport] a

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

terjesztünk elő.

T/5601/740 .

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

- 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 államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, 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 .
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XV GAZDASÁGI ES KOZLEKEDESI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

27 Debreceni ,2-es villamos pálya" feilesztése 0,0 +3 000,0 3 000.0

I Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások 0,0 +3 000,0 3 000,0,

XXV . INFORMATII';AI ES HIRg ZLESI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

G Informatikai, távkö~léJjletZtési érfrrkcenciagaZdálkodári
eladatok

25 274,5 -3 W0,0 22274_5

1 Működési költségvetés 983,7 + 0,0 983.7

3 Dologi kiadások 5 923,3 -1000,0 4 923.3

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 SGG,1 -2 000,0 7 8GG.1

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag,iogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (a kiadás növelésével vagycsökkentésével összefrtggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szúkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletmódosítására irányulójavaslat összefuggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányotokat. normatívákat tartalmazó mellékletek összereeésben állhatnak a kiadásokat bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Debrecen közlekedésének központi kérdése a villamos pályák fejlesztése . A város
fejlődésének üteme megköveteli a 2-es villamos pálya fejlesztését

Budapest, 20,g3 . október 21 .

lősz JánosH

Fidesz- Magyar Polgári Szövetség Fidesz- Magyar Polgári Szövetség Fidesz- Magyar Polgári SzövetsÉ

Pósán László

Fidesz- Magyar Polgári Szövetség

Y:\Kult\egyéni\villamos .doc

3

Indokolás

2~~3 0KT 31.

Kósa Lajos

	

_

	

Rácz Róbert


