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módosító javaslatot

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztaríás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában
foglaltaknak megfelelően -

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
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

6 Energiagazdálkodási Célelő irányzat

1 Energiagazdálkodás 34 829,0 -430,0 34 399,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m ű ködési célú támogatások, kiadások 34 829,0 -430,0 34 399,0

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötök
fejlesztése

1 Kombinált fuvarozás fejlesztése 70,0 +430,0 500,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 70,0 +430,0 500,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítós tAntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefitggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét is módosítani szíikséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányulójavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslatmás mellékleteivel A
részelőarán zatokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel



Budapest, 2003 . október 30.

Indokolás

A kombinált fuvarozás környezetvédelmi és közlekedési szempontból egyaránt eredményes módszer .
Támogatását növelni indokolt, figyelemmel arra, hogy ajavaslat szerint az jelentős csökkenésen esne át .
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