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Országgyűlési képviselő

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

T/5601/2173 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatót

(T1560111367. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztünk elő .

A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,
illetve csökkentésétjavasoljuk:

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

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

X. MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

22 Kisebbségekért Díj 5,9 +177 7,6

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5,9 +177 +766

X. MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Célelőirányzatok

9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 100,0 -1,7 98,33

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 60,4 -1,7 58,77

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (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 irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolás

A Kisebbségekért Díjra fordítandó támogatást a kormány 1,7 millió forinttal kívánja
csökkenteni a tavalyi évhez képest . A kisebbségekért dolgozó kimagasló teljesítményt nyújtó
emberek tevékenységének leértékelését jelentené, ha csökkenne a díjra fordítható összeg .

Budapest, 2003 . november 28 .

2OO3 C E C 01.
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I7r. Hargitai János

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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óring Józ Attila

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


