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Kapcsolódó módosító javaslat!

kapcsolódó módosító javaslatot

A Magyar Köztársaság 2003 . évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában, 102. ,¢-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - csatlakozva a T/1220/317. sz. módosítójavaslathoz

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését illetve csökkentésétjavasoljuk:



Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millióforintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
EL IRÁNYZAT-MODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADAS BEVÉTEL
TAMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

8_ Kazincbarcika Május 1 . úti Általános Iskola
rekonstrukcó~a

0,0 +50,0 500

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +50,0 500

X Miniszterelnbkség

9 Fejezeti kezelés űt előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség - és teleplilés-felzárkóztatási célelőirányzat 12 000,0 -50,0 11 950.0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 415,3 -50,0 10 365 .3 ~

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elótrányzat-mádosUás tllntethet8fel(a kiadás növelésével vagy csökkentésévé! összeJiiggésben azelőirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szlikséges). A kiadásokat, bevételeke! és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányulójavaslat összeJllggésben állhat a törvényjavaslat más me11ék1eteiveL A
részelb~rán zatokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze élben áAhatnak a kiadásokat beviteleket tá atásokat részletezómellékletekkel továbbá a normaszöv ben szer lőrendelkezésekkeL



Budapest, 2002 . november 26.

`L-ená~e Dr. Répássy Róbert
Fidesz - Magyar Polgári Párt

	

Fidesz - Magyar Polgári Párt

András

Indokolás

Az általános iskola felújításával civilizáltabb körülmények között folyhatna a tanulók
oktatása .




