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Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * ,
102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a (7) bekezdésében`) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



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

7 Fejezeti kezelési előirányzatok

5 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

6 Országos Cigány Önkormányzat 214,9 +12 9 227,8
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 214,9 +12 9 227 g
X Miniszterelnökség

7 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Célelőirányzatok

7 Ünnepi rendezvények támogatása 1085,0 -129 10721
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások

2 Munkaadókat terhelő járulékok

3 Dologi kiadások 1059,0 -12 99 1 046 1
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Indokolás

A kisebbscgi önkormányzatok támogatását legalább a várható infláció mértékével meg kell
emelni .

Budapest, 2003 . október 30 .
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