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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Hel ben

terjesztünk elő.

Tisztelt ElnökAsszony!

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államhríztartíts három éves kereteiróZ
szóló, Tl5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában
foglaltaknak megfelelően -

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

pénzalapon társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentését javasolom :



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millióforintban, egy tizedessel)

Meglegyzes : a formanyomtatványon tartalmilag-logrkailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás hintethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefitggésben az előirányzathoz
kapcso16d6 bevétel vagy a támogatás összegéi is módosítani szllkséges). A kiadósokat, bevételeket és támogatásokat részletező mellékletmódosítására irányulójavaslat összejitggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelótrán zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze

	

ésben óllhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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XV . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

6 Energiagazdálkodási Célelő irányzat

1 Energiagazdálkodás 34 829,0 -85,2 34 743,8
1 Működési költségvetés

5 Egyéb m ű ködési célú támogatások, kiadások 34 829,0 -85,2 34 743,8

XI " BELÜGYMINISZTÉRIUM
S Rend őrség

12 Heves megyei Rendár-főkapitányság 3 072,8 +85,2 3 158,0
1 Mű ködési költségvetés

3 Dologi kiadások 259,5 +85,2 344,7



A Heves megyei Rendőr-főkapitányság hatékony feladatellátásához szükséges a készletbeszerzési
támogatás megnövelése a 2002. évi szintre .

Budapest, 2003 . október 30. ~RKEZETT
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