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T/5601/1359 .

Tisztelt EZnökAsszony!

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 -

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

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

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

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom:



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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XXI
V.

GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

1 Intézmények

1 Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása 1 871,4 -80,0 1 791,4

1 Működési költségvetés 57,2 57,2

1 Személyi juttatások 888,7 -60,0 8287

2 Munkaadókat terhel ő járulékok 277,5 -20,0 2575

XIII HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

3 Társadalmi szervezetek támogatása 24,0 +8000 +104,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 24,0 +g000 +104,0

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 részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán tatokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze d ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel



Budapest, október 28 .
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Indokolás

A Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, mint társadalmi szervezet a
hadigondozottak érdekképviseletét, a hadigondozottak, és leszármazottaik segítését végzi
évek óta magas színvonalon . A költségvetési javaslat egy fillér állami támogatást sem biztosít
számukra. A támogatás fedezetet nyújtana a működési költségekre, jogsegélyhez kapcsolódó
költségekre és a jelentős nemzetközi kapcsolatok költségeire .

Busi Lajos
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