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Országgyűlési képviselő i

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/1026 .

Tisztelt EZnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, Tl1220 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házsaabály 94 . ~-ában t, 102 . ~-a (1) bekezdésében (121 . ~-a
(7) bekezdésében t)foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosítójavaslatot}

(T/I220/756. számú módosítójavaslathoz kapcsolódva)

Módosítóiavaslat!

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

vkltozásaként, a törvényjavaslat . .. .. . S~. (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) pontjának a következő módosítását}

(elhagyását/kiegészítését}) javasolom :

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

elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :

tt

" 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 őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XIII Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM Háttérintézményei 50 667,0 -70,0 50 597,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 31460,7 -70,0 31 390,7

XX . Oktatási Minisztérium

1 Beruházás

10 Becsehely iskola felúítás 0,0 + 70,0 70,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 + 70,n 70,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben eg~másttílelválaszthatatlan el~rányzat-módosítás tilntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összejilggésben az előirányzathoz
,kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is móllosftani sztlkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat r~czletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat ósszejilggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel.A
részelőirányzatokat, no.matívákat tartalmazó mellékletek összeJilggésben állhatnak a kiadásokat, bevételéket (támogatásokat) részletezőmeUékletekke~ továbbáanormaszövegiben szereplőrendelkezésekkel



Budapest, 2002 . november 25.

Indokolás

Az iskola jelenleg több épületbenműködik, ezért is fontos a település számára a mielőbbi rekonstrukció
és egy helyre telepítés .

Szalai Annamária
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