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Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportj a

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/1599 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséról és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . 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 csökkentését javasolom :



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

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

8_ Orosházát elkerülő út építése (III. ütem) 0,0 +12000 1200,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Esvéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +12000 1 200 0

XXV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok

25274,5 -1 2000 24 074 5

1 Működési költségvetés 983,7 +0,0 983,7
3 Dologi kiadások 5923,3 -1 200 0 4 723 3

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.
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Sándor
Fidesz - agyar Polg Szövetség
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Indokolás

Az Orosházát elkerülő útszakasz III . ütemére nem tartalmaz pénzügyi forrást a jövő évi
költségvetés. Módosító javaslatom arra irányul, hogy a megkezdett munkálatok ne álljanak le ;
ehhez szükséges az 1,2 Mrd forintos támogatás .

Budapest, 2003 . október 30 .
ÉRKEZETT

2003 0 KT 31.

	

Dr. Dancsó Józs
Fidesz - Magyar Polgán zövetség


