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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 *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

- A t örvényjavaslat 2 005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Önkormányzati iskolák feilesztési programja

i Veszprém Megyei Önkormányzat Balatonfúzfő Öveges 0 0 +975,0 975 0
József Szakképzőiskola és Gimnázum 200 férőhelyes
kollégium építése.

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0 0 +9750 975 0

X MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1500,0 975,0 525,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1448,0 975,0 473,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tanalmilag-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 .
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Indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott balatonfüzfői Öveges József Szakképzőiskola és
Gimnáziumba jelentkező diákok kollégiumi elhelyezése nem megoldott .

Ezt a problémát egy 200 férőhelyes kollégium megépítésével lehetne orvosolni .

Sajnos jelenleg a szülők pénzügyi helyzete nem engedi meg az albérleti elhelyezést, a települési és a
megyei önkormányzat pedig finanszírozási gondok miatt saját erőből nem képes kollégiumot építeni .
Ezért fokozottan indokolt a 2005. évi költségvetésben támogatni a cél megvalósítását .

Budapest, . . .2004 . . . év . . .október . . hó 29 . . . nap

Dr. Bóka István

	

Bernáth Ildikó

Dr. Kovács Zoltán

	

Dr. Kontrát Károly
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