
Országgyűlési képviselő /
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Hel ben

T/1220/1045 .

Tisztelt ElnökAsszony!

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

terjesztek elő.

kapcsolódó módosítójavaslatot`

(T/I220l756 . számú módosítójavaslathoz kapcsolódva)

Módosító iavaslat!

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

változásaként, a törvényjavaslat . .. .. . §. (. . .. . .) bekezdés . . . . . .) pontjának a következő módosítását`

(elhagyását/kiegészítését`) javasolom :

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

elkülönített állami pénzalapnl~ tnrs~d?lo~b~zt±~sít~spé~zi gyi kla~.júi) - ú iűéviliuii rrszieiezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

`~ 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 tarlapkának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2003. évi költségvetési előirányzatok módosftására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XIII Honwédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM Háttérintézményei 50 667,0 -650,0 50 017,0
1 M ű ;cödési költségvetés

3 Do4~gi kiadások 31 460,7 -650,0 30 810,7

XX . Oktatási Minisztérium

1 Beruházás

14 Zalaegerszeg megyei jogú város GANZ SZKI 0,0 + 650,0 650,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 + 650,0 650,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tílntethetőjel (a kludós növelésével vagy csökkentésével összeJhggésben az előirányzathoz
kapcsolbuó bevétel vagy atámogatás összegét is mó~losítanl szllkséges) . A kiadósokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletmódosftására irányuló javaslat összc(űggésben állhat a törvényjavaslat másmellékleteivel. A
részeló~rán zatokat normarívákae tartalmazó melléi>letek össze élben állhatnak a kiadások bevételeket tám~ atásokat részletezőmellékleteike továbbáanormaszöve ben szere lőrendelaezésekkeL



Az iskola állapota rendkívül elavult, állaga rossz, nincs megfelelő közösségi és szakoktatási helyisége,
ezért a megyei jogú város is joggal elvárja, hogy a felújítás és a bővítés költségvetési támogatást kapjon .

Budapest, 2002 . november 25 .

--

Szalai Annamária

Nógrádi László S ~ .
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