
Országgyűlési képviselő /

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/1953 .

lisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*,
102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot*

(T/5601/353. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

	í lönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

r-éi -;növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Kapcsolódó módosító iavaslat!*

v----° ^,,--- M	x~wNn	Y	x	Szakasztörés (újoldal) ===	



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

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemetben egymástól elválaszt atatlan el tr nyzat-m os t s tüntet et e a ta s nőve s ve vagy cs ent s ve ssze gg s en az e ou nyzat oz
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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel .
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XII Földmüvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Nemzeti támogatások

1 Központosított bevételekből müködö támogatás

10 Erdőtelepítés, erdőszerkezet átalakítás, fásítás 0,0 +300,0 300 0

1 Működési költségvetés

5 Egvéb müködési célú támogatások, kiadások 0,0 +300,0 +3000

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

2 GKM Gazdasági Igazgatóság 1733,3 -300,0 1 433 3

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 5,0

1 Intézményi beruházási kiadások 517,4 -300,0 217 4



Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Indokolás

A 2004. évi költségvetési előirányzat az új erdők telepítésére egyáltalában nem tartalmaz
költségvetési támogatást, holott a 2003-as költségvetésben ez külön soron szerepelt .

Ez a helyzet méltatlan és elfogadhatatlan, mert lehetetlenné teszi az erdőtelepítések
folytatását .

Budapest, 2003 . november 11 .

Dr. Kovács Zoltán

	

Dr. TuriKovács Béla
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség


