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Módosító javaslat!

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt EZnökAsszony!
A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában
foglaltaknak megfelelően módosító javaslatot
terjesztünk elő.
A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami
pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,
illetve csökkentését javasoljuk.'
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosttani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányulójavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán zatokay normatívákat tartalmazó mellékletek össze ú ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo arásokat részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel
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Indokolás
Ez a támogatása kisebbségi önkormányzatok működésének alapja. Az összeg kis arányú
növelése nélkül az önkormányzatok működése ellehetetlenül.
Budapest, 2003 . október 29.

~R~CEZETT
2003 0 KT 31.

Dr. Hargitai János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

VKÖzös/Kraxna/ktfny .da

Móring JózsefAttila
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

