
Helyben

Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . ~ti-ában

.foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot
(T/5601/603 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztünk elő.

T/5601/2636 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító : av~

	

adat!

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

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szegy°inti -

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(~Lfillió forirrtbara, egy tisedessel)
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TÁS

~aIt PÉNZCIGYMINISZTÉRILIM

I6 Lakástámogatások

3 Első lakáshoz jutás támogatása 00 +3382,0 3382 0

~JCII PÉNZLIGYNIINISZTÉRILiM

6 Vám- és Pénzügyő rség 30 951,9 - 2 237,0 28 714,9

1 A9tr`ködési költségvetés 2 885,9 2 885,9

1 Személyi juttatások 17 852,9 -I 700,0 16 152,9

2 Munkaadókat terhel ő járulékok 5 641,5 -537,0 5 104,5

Y,~CII PÉNZt1GYMINISZTÉRIUM

9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság

2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosílís 619,7 -580,0 397

1 Altiködési költségvetés 3 785,0 3 785,0

3 Dologi kiadások 2 496, 1 -580,0 1916, 1

~XII PÉN7.l%GY ~IINISZTÉRILÜVl

13 Fejezeti kezclésü el őirányzatok

10 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék 570,2 570,2 -565,0 -565,0 52 55-2

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás t űntethető fel (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, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a
normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



A polgári kormány - támogatandó a pályakezdő fiatalokat - jól működő , megfelelően finanszírozott
otthonteremtési támogatási rendszert vezetett be, amit a jelenlegi kormány teljes egészében kiüresített . A
családalapítás és az egzisztencia-teremtés nehézségeivel küzdő fiatalok anyagi támogatása
elengedhetetlen feltétele annak, hogy megálljon Magyarországon a népességfogyás . Az önálló lakás
megszerzéséért folytatott �küzdelem" ne tartson évekig, esélyt sem biztosítva annak, hogy a fiatalok a
családalapítás gondolatával foglalkozhassanak .

Budapest, 2003 . december 2.
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