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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséráz és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ''-óban,
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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XVIII . KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

6 Jószomszédság Közalapítvány 125,0 -110,0 015,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 -110,0 15,00

I
XVI . KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célirányzatok

15 Rákóczifalva révátkelő és szabadstrand építése 0,0 +1100 +1100

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +110 .0 +1100

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (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
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, október 28 .
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Indokolás

Az önkormányzat egy komplett turisztikai fejlesztésben gondolkodik, mely segítene az
alulfinanszírozott település talpon maradásában . A település kiválóan alkalmas a tiszai
horgász és egyéb turizmus fejlesztésére . A komplex fejlesztés családoknak nyújtana kiváló
szórakozási lehetőséget, és egyúttal jelentős bevételt az önkormányzatnak . Annak érdekében,
hogy falvainkat ne kelljen önhibájukon kívül hátrányos települések közé sorolni, célszerű a
helyi munkahelyteremtő és önkormányzati bevételt biztosító beruházásokat támogatni .
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