
Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

T/5601/1887 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz a Házszabály 102. §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(T!56011749. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



-2-
Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI . Belügyminisztérium

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

69 A debreceni Jókai utcai költségalapú bérlakás támogatása 0,0 +180,0 180 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +180,0 180 0

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5678,0 -180,0 5 498 0

1 Működési költségvetés 532,1 532,1

3 Dologi kiadások 1696,9 -180,0 1 516 9

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástót elválaszthatatlan előirányzat-rnódosítás tüntethetőfel (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, norinatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhabiak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepfő rendelkezésekkel .



Budapest, 2003 . október. 28 .
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Indokolás

Az Állami Támogatású Bérlakás Program célja, hogy mind a szociális elhelyezést biztosító
bérlakás-állományt, mind a meghatározott lakbérű bérlakás-állományt központi költségvetési
támogatással növelje . A Program nemcsak a lakhatási feltételeket javítja, hanem a szociális
körülményei miatt hátrányos helyzetben lévők támogatását is vállalja . A debreceni Jókai
utcában költségalapú bérlakások építése valósulna meg az önkormányzat tervei szerint . Ehhez
szükséges lenne a 180 millió forintos állami támogatás .

Kósa Lajos

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


