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Tisztelt Elnök Asszony!

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 -

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 javasolom:



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Energiagazdálkodási Célelőirányzat

1 Energiagazdálkodás 34829,0 _ -600,0 34229,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34829,0 -600,0 34229,0

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló
előirányzatok

6 Sportlétesítmények kezelése és fejlesztése
9 Szilvásváradi sípálva és székes felvonó építése 0 +600.0 600 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 EQvéb intézményi felhalmozási kiadások 0 +6000 600 0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosftbs 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



Indokolás

Az ÁPV Rt. általános tartalékában szerepelt 600 millió forint a szilvásváradi sípálya és székes felvonó
építésének forrásaként, azonban a kormányváltás után ez az összeg nem a fent említett cél érdekében
került felhasználásra.

Budapest, 2003 . október 30 . ÉRKEZETT
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