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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, foglaltaknak megfelelően

módosító javaslatot

terjesztünk elő .

- A törvényjavaslat 2005. 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) ,

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növeléséve vagy csö ent s e össze gg s en az e tr nyzat oz apcso
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.
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XX . Oktatási Minisztérium

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházások

2 Közoktatás fejlesztési program

1 A dunaújvárosi József Attila Általános Iskola 240 0,0 +400,0 400
férőhelyes kollégiummá történő átalakítása

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +400,0 400 0

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatok támogatása

34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinekműködtetése 400,0 -400,0 0 0

1 Működési költségvetés

I Személyi juttatások 303,0 -303,0 0 0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,0 -97,0 0 0



Budapest, 2004 . október 21 .
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Indokolás

A dunaújvárosi József Attila Általános Iskola olyan körzeti feladatokat lát el, ami megköveteli
az oktatási intézménytől, hogy 240 férőhelyes kollégiumot alakítsanak ki .

Dorkota Lej
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