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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

kapcsolódó módosító javaslatot*

(T/11700%	számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A t örvényjavaslat 2 004. 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 Őnkormánvzati működtetésű közoktatási intézmények feilesztési
programja

1 Balatonfüred, Eötvös Lóránd általános Iskola bővítése a 00 +200,0 200 0
FORFA épület kiváltása érdekében

költségvetésFelhalmozási2

4 Kormányzati beruházás 00 +2000 2000

V II KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 Állami Protokoll kiadásai

2 Kormányfór Protokoll kiadásai 500,0 -200,0 300,0

1 Működést költségvetés 10,0 10,0 10,0

3 Dologi kiadások 461,4 -200,0 261,0

Megjegyzés : a formanyomtatványon 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

Balatonfüred városában az Eötvös Lóránd Általános Iskola bővülése elengedhetetlenné vált, hiszen a
FORFA épületet ki kell váltani .
A város ehhez a beruházáshoz nem rendelkezik megfelelő pénzügyi forrással, ezért csak abban az esetben
lesz kivitelezhető, amennyiben a 2005 . évi költségvetés ezt a célt támogatja .

Dr. Bóka István

	

Dr. Kovács Zoltán Dr. Kontrát Káro

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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