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módosító javaslatot

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 -

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

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentését javasoljuk:



v~cnwsnaamannr~y.a«

_2_
Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁS

X. MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

2 Célel őirányzatok

20 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának
támo atása

400,0 +100,0 5000

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 234,0 +5000 2840

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 166,0 +5000 2160

XIII . HONVÉDELMI MINISZTÉRHIM

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 11 370,4 -100,0 11 270,4

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 1 593,6 -100,0 1 493,6

Megjegyzés: aformanyomtariányon 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 állhata törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze « ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo arásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel



A kisebbségi törvény módosítása megteremtette a feltételeket a kisebbségi intézmények
átvételéhez . Ezt csak a megemelt normatíva biztosíthatja .

Budapest, 2003 . október 29.
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