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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat!

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 -

módosító javaslatot

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

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelésé t,

illetve csökkentését javasojuk:



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

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Egyházak támogatása

4 Hittanoktatás támogatása 3 601,5 +300,0 3 901,5
1 Működési költségvetés

5 Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 3 601,5 +300 .0 3 901,5

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

I Igazságügyi Minisztérium igazgatása 3 897,9 -300 .0 3 597 .9
1 Működési költségverés

3 Dologi kiadások 1 677,7 -300 .0 1 377,7
Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagya támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletmódosítására irányuló javaslat összefüggésben állhata tőrvényjavastat más mellékleteivel A
részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze u~~roW " t;.~rsfiatásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolás

A hitoktatók anyagi elismerésének növelése társadalmilag is indokolt . A társadalmi
elismertség kifejezése a megnövelt előirányzat .

Budapest, 2003 . október29 .
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