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Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteirá7
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * ,
102. §'-a (1) bekezdésében * (121. §-a (7) bekezdésében *)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:



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
I .

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

6 Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat) 125,0 -50,0 75,00

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 -50,0 75,00

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 MTESZ támogatása 86,9 +50,0 136 9

1 Működési támogatás

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 86,9 +50,0 136 9

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben azelőirányzathoz
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
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Indokolás

A MTESZ támogatása a folyamatos működés elengedhetetlen feltétele . A
csatlakozáskor különösen fontos egy ilyen széles társadalmi bázison működő tudományos
szervezet bekapcsolása az integrációs folyamatba . A MTESZ hagyományosan jól működő
nemzetközi kapcsolatainak megőrzése is segíti a jó országkép kialakulását .

Módosító javaslatunk elfogadása esetén a MTESZ állami támogatása jelentősen
növekedhetne .

Budapest, 2003 . október 29 .
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