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Tisztelt ElnökAsszony!

módosító javaslatot

Módosító tavaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiről
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 javasoljuk:



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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XXIV . Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
2 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

4 Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása

3 Létesítményfejlesztési feladatok

3 Játszótérfejlesztés 310,0 +350,0 6600

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 310,0 +350,0 6600

XIV . Igazságügyi Minisztérium

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 3 897,9 -350,0 3 547,9

1 Működési költségvetés 747,6 747,6

3 Dologi kiadások 1 677,7 -350,0 1 327,7

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben 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
részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel.



Ajátszótérfejlesztési program keretében felújított játszóterek a gyermekek és a kisgyermekes
szülők számára valódi közösségi térré váltak, nem egyszer olyan lakókörnyezetben
(nagyvárosi lakótelepek közepén), ahol közösségi terek nem léteznek . A játszótérfejlesztési
program tehát közvetlen célján messze túlmutató eredményeket is képes volt produkálni, ezért
folytatásához az előirányzottnál több forrás biztosítására van szükség .

Budapest, október 28.

Gyürk András
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