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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat! *

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 -

terjesztünk elő.

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat. ~ (.. . . . .) bekezdés . . . . . .) pontjának a következő módosítását*
(elhagyását/kiegészítését*) javasolom :

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelésé t, illetve csökkentését javasolom :

* A nem kívánt szövegrész törlendő .
"~ A Hsz . 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkéntiösszegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegérekizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására azindítványban nem kell utalni .



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

1 Beruházás

17 Békés megye 21 településének belterületi
vízrendezésének meg nem valósult ütemeire

0,0 + 438,4 4384

Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 + 438,4 4384

X . MIIVISZTERELNÖSSEG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 564,4 -438,4 5 12G.0
1 Működén költrégaetér 3,6

1 S2emélyijuttatárok 3 345,7 -334,5 11 2
2 Munkaadókat terhelő jánilékok 1 039,9 -103,9 93G00

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányulójavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat' normatívákat tartalmazó mellékletek összefggésben állhatnak a kiadásokat' bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöver<%ben szereplő rendelkezésekkel



Békés Megyei Önkormányzat benyújtotta Békés megye 31 településének belterületi
vízrendezésére címzett beruházási igényét . Az elmúlt években a beruházás részben
megvalósult, azonban szükséges lenne, amíg el nem készült beruházások befejezése . Ennek
elkezdéséhez szükséges a 438,4 millió forint támogatás .

~RKEZETT

Budapest, 2003 . év október hó 27 . nap

'~omokos László
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