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Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évikőltségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - aHázszabály 102. ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

(Tl1220/317 . számú

terjesztünk elő.

kapcsolódó módosító javaslatot

módosító javaslathoz kapcsolódva)

-A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak) változásaként, a
törvényjavaslat . . . .. . §. (.. . . . .) bekezdés ... . ..)pontjának akövetkező módosítását` (elhagyását/kiegészítését
javasolom:

-A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami
pénzalapok, társadalombiztosításpénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve csökkentését
javasolom:

s

` A Hsz . 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó . módosító) javaslatot. Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .



_Z_
Javaslat a 2003. évi költségvetési elő irányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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XX Oldatási Minisztérium
11 Fe'ezetkezelésű előirán zat

1 Beruházás

8 Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola rekonstrukciófa 0,0 +200,0 2000

2 Felhalmoaási kőltséQVetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +200,0 2000

XXII P NZUGYMINISZT RIUM

13 FeJezeü kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célel őványzatok

10 All an,há~rartác i reform és az �üvegzseb" program
vé eha'tásával összeftl ő feladatok

1 000,0 -200,0 800,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1000,0 -200,0 8000

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elváloszthotatlan előirányzat-módosftás tttntethetőjel (akiadás növelésével vagy csökkeruésével az
kapcsolódó bevétel

össze,Jélggésben elhlrányzathoz
vagy atámogatás ősszegét is módosftani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuld javaslat összefilggésben állhat a más me11ék1eteiveL A

részeló~rán zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek
törvényjavaslat

össze élben állhatnak a kiadásokat, bevételeket ámo alálakat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve benszer lőrendeUcezésekkel



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat . . . . . . számú melléklete . . . . . .

pontjának a következő módosítását (elhagyását/kiegészítését`) javasolom :

. ... . . . ... számú melléklet

Békéscsaba MJV Önkormányzata benyújtotta a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola rekonstrukciója
érdekében címzett beruházás igényét . 2003 . évben a beruházás elkezdéséhez 200 millió forint állami
támogatás szükséges.

Budapest, 2002. november 26.

v.~ ~
Domokos László
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