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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 Házszabczly 102 . SS-ában
föglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot
(Tl5601/600 . számú módosító javasCathoz kapcsolódva)

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

állami pénzalapok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali i°észletézés .szerinti -

növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió rorintbar~. egy ti_edessel)
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XI . BELLiCI'MINIS7.I~ÉRItíM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

I Normatív hozzájárulások

29 Hozzájárulás diákok utazási költségéhez 00 + 2 500,0 2 500 0

XI . BGLLIGYYIINISZTÉRIt!M

l l Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 19 467,0 -2 500,0 16 967"0

1 Mt~ködési költségvetés 9 960,0 9 960,0

3 Dologi kiadások 2l 386,5 -1 700,0 19 686 .5

5 Egyéb m ű ködési célú támogatások, kiadások 2 307,0 -800,0 1 507 0

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 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.



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete új, 29-es ponttal

történő kiegészítését javasoljuk :

3 . számú melléklet a 2003 . évi . . . törvényhez

29. Hozzájárulás diákok utazási költsé eg'hez

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

4 000 forint/diák

A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskolában
szakiskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban alap illetve középfokú képzésben részesülő
tanulók után .

A fogyasztói árkiegészítésrő l szóló törvény 2004 . évi változása jelentős mértékben csökkenti az
államnak, a tanulók utazási kedvezményeihez való hozzájárulásának mértékét . Ahhoz, hogy ez a lépés ne
okozzon elviselhetetlen terhet a családoknak, szükséges egy olyan önkormányzati normatíva létrehozása,
amely lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat képviselőtestületének, hogy a törvénymódosítás
megkövetelte drasztikus diákbérlet áremelkedést valamelyest mérsékelje .

Budapest, 2003 . december 2 .

Gyürk András

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/

Erdős Norbert

Rogán Antal
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