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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz a Házszabály 94 . '-ában
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:
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XI . Belügyminisztérium

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

6 Címzett - és céltámogatások 64205,0 +5000,0 69 205 0

XXV . Informatikai és Hírközlési Minisztérium

3 Hírközlési Intézmények

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások -5000,0 571 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 összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel. továbbá a normaszövenhen szerenlű rendelkenésekkel_
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Indokolás

A települések javuló színvonalának alapvető követelménye a folyamatos fejlesztés . Az
önkormányzatok folyamatban lévő beruházásai olyan mértékben determináltak, hogy a 2004 .
évben nehézséget jelent majd az új, nagy volumenű beruházások beindítása . Elengedhetetlen
az infrastruktúra fejlesztése, az európai színvonalak megfelelő intézmények, épületek
tervezése és kivitelezése, a már meglévők korszerűsítése . Ehhez a saját forrás nem elegendő,
központi támogatás hiányában az önkormányzatok ilyen arányú kezdeményezései a pénzügyi
fedezet hiánya miatt várhatóan le fognak állni. A fentiekből következően a plusz forrás
biztosítása mindenképpen indokolt .

Budapest, 2003 . október 28 . ÉRKEZETT
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