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Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában
foglaltaknak megyelelően -

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

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

illetve csökkentésétjavasoljuk:



(Millió forintban, egy tizedessel)

UKÖZdsRGzm~xMfny.doc

_2_
Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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ELŐIRÁNYZAT
ELOIRANYZATMODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

X. MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Egyházak támogatása

8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot
teljesítő egyházi személyek jövedelem pótléka

1 495,2 +100 .0 1 595,2

1 Működési költségvetés

5 Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 1 495,2 +100,0 1 595 .2

X1V . IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 3 897,9 -100 .0 3 797 .9

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 677,7 -100 .0 1 577,7

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválas7lhatatlan 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 zatokay normatívákat tartalmazó mellékletek össze ú ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel



A kistelepüléseken egyházi szolgálatot teljesítők munkája, a szolgálat nehézségeit elismerve
többlettámogatásra érdemes . A megnövelt előirányzat szerény juttatásnövekedést biztosítana.

Budapest, 2003 . október 29.
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