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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály
94. ~-ában, 102. ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

módosító javaslatot

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :



Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millióforintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
EL IRÁNYZAT-M DOSZT

+l- MÓDOSfTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
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TAMOGA-

TÁS

XVI Kórnyezeriédelmi és Vtzilgyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

I Beruházás

15 Sándorfalva és Szatmvaz szennvvízktizm ű beruházása I . ütem 0,0 +500 .0 5000

2 Felhalmozási ktiltségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +500,0 500,0

X Miniszterelnökség

7 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

2 Célel ő irányzatok

15 Kormányzati informatika támogatása 4590,1 -500,0 4090,1

I Mű ködési költségvetés

3 Dologi kiadások 2880,0 -500,0 2380,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás hintethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével ósszefAggésben az
előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet 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.



Indokolás

A Sándorfalva-Szatymaz szennyvízközmű beruházásának megvalósításához 500 millió forint
céltámogatásra lenne szükség 2004. évben, hogy a céltámogatással és a lakosság
hozzájárulásával a beruházás I . üteme beindulhasson .

ÉRKEZETT
Budapest, 2003 . október 27.

	

2~0J OKT 3 1.

vicazosn.ra~c~ium.:ao<

~ncze László


