
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Az Országgyűlési képviselő

Tisztelt Elnök Asszony!

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

Kapcsolódó módosító javaslatot

(A T1560111829 sz. javaslathoz kapcsolódva)

terjesztem elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat 51 . § 4/ (6) és (7) bekezdésekkel történő kiegészítését javasolom :
"51 . § (6) A XI Belügyminisztérium fejezet 19. cím, 2. alcím, 58 . Állami Támogatású Bérlakás
Program, valamint az 59. Lakóépületek energia-megtakarítási programja jogcím-csoportok
évközben felszabaduló, de a korábbi évek kötelezettségvállalásaival terhelt előirányzat-
maradványai folyamatosan kötelezettségvállalással terhelhetők az előirányzatokból finanszírozott
célok megvalósítására .

(7) A XI Belügyminisztérium fejezet 19. cím, 2 . alcím, 58. Állami Támogatású Bérlakás Program,
valamint az 59 . Lakóépületek energia-megtakarítási programja jogcím-csoportok tárgyévben
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a következő költségvetési évben felhasználható az
előirányzatokból, finanszírozott célok megvalósítására ."

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

Kapcsolódó módosító javaslat!
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI Belügyminisztérium

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

58 Állami támogatású bérlakás program [7 000,0] 7000, 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú
támogatások kiadások

[7 000,0] -250,0 6750, 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások

+250,0 250,0

Megjegyzés : a fornzanyonztatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan eló!rányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kindhcokat, bevételeket és támogatósokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (tlanogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel .
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Indokolás

A kiegészítés azt szolgálja, hogy az eredetileg kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok
bizonyos részének „felszabadulása" miatt (p1 . a pályázó visszalépett, pályázatát módosította,
kedvezőbb bekerülési költséggel valósította meg a pályázatot) keletkező maradvány a
program további forrásául szolgáljon . Ezzel is kiegészítve a tárgyévben rendelkezésre álló
forrásokat .

A számszaki átcsoportosítást az indokolja, hogy a rendszer működtetésével összefüggő
működési kiadások nem kerültek elkülönítésre . Az átcsoportosítás a fejezeti főösszeget nem
érinti .

Budapest, 2003 . December 1 .

Dr. Csiha Judit
országgyűlési képviselő, MSZP


