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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T117100. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Módosító javaslat!
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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 előirányzat

1 Beruházás

8 Apáczai Csere János Iskola (Táplánszentkereszt) 0,0 +70,0 70,00Tornaterem, tornapálya beruházás

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +70,0 70,00

VIII KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás 720,0 -70,0 650 0
2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 720,0 -70,0 650 0

Megjegyzés: aformanyomtatványon 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 . Arészelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . november 3 .
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Indokolás

Vas megye és még hozzá hasonlóan az ország 5 megyéje jellemzően apró falvas települési
szerkezetű térség. Az elmúlt 15 évben kialakultak azok az iskolaközpontok, amelyek egy-egy, kb . 1500-
2500 főt számláló területen látják el feladatukat . Ezek az iskolák azonban általában nem rendelkeznek a
modern igényeket kiszolgáló sportlétesítményekkel_ Különösen fájó a tornatermek hiánya esős, hidegebb
időszakokban. Az ország minden lakosának érdeke és joga az egészséges életvitel megtanulása és
gyakorlása . Ebben játszik fontos szerepet az iskolai testnevelés, amely fő színterének megépítését célozza
az indítvány .
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Sági se

	

Hende Csaba

független országgyűlési képviselő
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