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módosító javaslatot

Módosító javaslat!

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 -

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

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

illetve csökkentését javasoljuk.'



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

Feje- Cím Alcí Fejezet Címnév ELOIRANYZATMODOSITAS
zet szám m Jo g Jog- Előir.

neve Alcím J°gc~m- Jogcím ELŐIRÁNYZAT +/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
szám szám cím- cím Ki- név csop . név

Előir. Kiemelt
csop . szám

csop emelt név csop. előirány-
szám szám ei . név zat neve

szám
TAMOGA- TAMOGA- TAMOGA-

KIADÁS BEVÉTEL TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁS

XI . BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított el őirányzatok

5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános 1 254,6 +9544 1 350,0
támogatása

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 11 370,4 -9544 11 275 .0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 1 593,6 -9544 1 498,2

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 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 részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel



Budapest, 2003 . október 29.

	

~R~CEZETT

2003 0KT 31.

Dr. Hargitai János

	

Móring JózsefAttila
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

	

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

VKÖzös/Kraxna/ktfny.da

Indokolás

Ez a támogatása kisebbségi önkormányzatok működésének alapja. Az összeg kis arányú
növelése nélkül az önkormányzatok működése ellehetetlenül .


