
Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

T/5601/1509 .
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Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T15601. 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 csökkentésétjavaso juk:



(Millió orintban, e tizedessel
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

Feje-
zet
szám

XII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jog -
csop .
szám

Jog -

szám

Elóir .
cso
szám

Ki
emelt

ei .
szám

Fejezet
neve

Földművelésügyi

Cím név

és

Alcím
név

Vidékfejlesztési

Jogcím-
csop

név

Minisztérium

Jo címg
név

Előir .
csop .
név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁMOGA-
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10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások

1 Központosított bevételből működő támogatások

1 Erdészeti feladatok 6350,0 +250,0 6 600 0
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6350,0 +250,0 6 600 0

XXII Pénzügyminisztérium

13

3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Védelmi felkészítés előirányzatai

2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása

400,0 -250,0 150 0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 400,0 -250,0 150 0

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
részelőirán zatokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü : : ésben állhalnak a kiadásokat, bevételeket támo , atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövet ben szere, lő rendelkezésekkel .



Budapest, 2003 . október „ 23 ,, .
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Indokolás

Az erdészeti közcélú feladatokat a megnövekedett igények (turisztikai, természetvédelmi és
védelmi) miatt fokozottan támogatni szükséges .
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