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Képviselőcsoport] a

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztünk elő.

T/5601/1621 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - 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 - növelését, illetve csökkentését javasolom :

y A Hsz. 120. § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni.



_2_
Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII
I.

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

6 Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat) 125,0 -70,0 550
1 Működési költségvetés

5 Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 125,0 -70,0 550

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok
38 Felhalmozási Infrastrukturális Alapok

19 4641 .j . út Mezőberénv - Szarvas 0 + 70,0 70,0

1 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 0 + 70 .0 70,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástál elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítaniszükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányulójavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat ntás mellékleteiveG A
részelőinán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo arásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel.



Budapest, 2003 . október 20.
ÉRKEZETT

2003 0KT 31.
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Indokolás

A Mezőberény - Szarvas közötti kiépített közút ma már gyakorlatilag közlekedésre alkalmatlan . A 35 km
út rendbe hozása Mezőberény lakossága számára mintegy 25 km kerülő út megtakarítását jelenti, amely
jelentősen javít a térség megközelíthet őségén és az ott működő cégek versenyképességén .
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