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TiszteltElnökAsszony!

Kapcsolódó módosító iavaslat!

A Magyargőztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, Tl1220. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 102. ~¢-a (1) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

(Tl1220/317 .

kapcsolódó módosító javaslatot

számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

-A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak) változásaként, a
törvényjavaslat .. . . .. ~ (. . . .�) bekezdés ... . . .) pontjánakakövetkezőmódosítását (elhagyását/kiegészítését)
javasolom:

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

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 .



_2_
Javaslat a 2003. évi költségvetési elő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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BLŐIRANYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+i- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XX Oktatási Minisztérium

11 Fe'ezetkezelésű előirán zat
1 Beruházás

8 Széchenyi István Kőzeazdasáp_iés Kű lkereskedehni
SzakkSzéniskola rekonstrukcióin és bővítése

0,0 +200,0 200,0

2 Felhalmozási kőltséQVetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +200,0
_ 20y

XXII ~P NZ GYMINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Agazab célelőirányzatok

10 Államháztartási reform és az �(hegzseb" program
vé ehá óval ósszeftl ő feladatok

1 000,0 -200,0 8

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 000,0 -200,0 8

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan ehíüányzat-mddoshás uüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefllggésberr az elóirányzad+oz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét ismódosúani szükséges). A kiadásokat, bevételeket értámogatásokat részletezőmellékletmódosítására iranyulójavaslat összefüggésben állhata törvény~avaslertmás mellékleteivel A
részelóüányzatokat, normatívákat tortaGnazó mellékletek összefü~a .~ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegiben szereplőrendelkezésekkel



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

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

. . . . .. . . . . számú melléklet

Békéscsaba MJV Önkormányzata benyújtotta a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi
Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése érdekében címzett beruházás igényét . 2003 . évben a
beruházás elkezdéséhez 200 millió forint állami támogatás szükséges.

Budapest, 2002. november 26.

Domokos László
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