
Dr. Szili Katalin asszonynap
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, TlI220 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában`, 102. ~-a (1) bekezdésében` (121 . ~-a
(7) bekezdésében`) foglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

Országgyűlési képviselő /

T/1220/1025 .

kapcsolódó módosítójavaslatot`

(T/1220l756. számú módosítójavaslathoz kapcsolódva)

Módosító javaslat!

-A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~. (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) poncának a következő módosítását`

(elhagyását/kiegészítését`) javasolom :

-A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapop társadalombiztosítás pénzügyi 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, Tóösszegére, 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 el$irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI11 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM Háttérintézményei 50 667,0 -400,0 50 267,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 31460,7 -400,0 31 060,7

XX. Oktatási Minisztérium

1 Beruházás

13 Lenti Általános Iskolab ő vítése és rekonstrukciója 0,0 + 400,0 400,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 + 400,0 400,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el~rányzat-módosítós tllntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefilggérben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket éstámogatásokat résrletezómeUéklet módosítására irányulójavasat összeJitggécben állhata törvényjavaslat másmeUékleteiveL A
részebrán zatokat normaduókat tartalmazó mellékletek össze érben állhatnak a kiadásoka bevételeket támo arásokat réczletezőmellékletekkel továbbá a normaszöve ben szere lö rendelkezésekkeb



Budapest, 2002 . november 25.

Szalai Annamária
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Indokolás

A Zala Megyei Önkormányzat intézményének, hosszú évek óta húzódó felújítása, halaszthatatlan!!
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