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Kapcsolódó módosító javaslat!

kapcsolódó módosító javaslatot

J

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 pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését illetve csökkentésétjavasoljuk:



Javaslat a 2003 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millióforintban, egy tcedessel)
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XX OKTATÁSI MINISZT RIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

_8 Szerencsi Szakképző Iskola és Diákszálló
rekonstrukciója . b ővítése

0,0 +100,0 1000

2 Felhalmozási költségvetés

4 Konnánvzati beruházás 0,0 +100,0 1000

X MiniszterelnSkség

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

87 Térség - és település-felzárkóztatási célelőirányzat 12 000,0 -100,0 11 900.0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 415,3 -100,0 10 315_3

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el~rányzat-módosltds kiadás
kapcsolódó bevétel

tilmethetőjel (a növelésével asökkentéséveJvagy aza támogatás összegé! rs módosítani szllkséges). A kiadásokat, bevételeket éstámogatásokat réczletező melléklet
vagy

mádosltására
összeJitggésben el~rányzathoz

része%irón zatokat normatlvákattartahnazó mellékletek a
össze _~~ésben bUhatnak

irányuló javaslat összeJltggésben állhat törvényjavaslat más mellékleteivel Aa kiadásoka bevételeket tá arásokat réczletezőmellékletekkel továbbá a normaszöv ben szer főrendelkezésekkel



A szakképző iskola és a diákszálló rekonstrukciójával és bővítésével civilizáltabb
körülmények között folyhatna a tanulók oktatása és elhelyezése .

Budapest, 2002 . november 26 .

Indokolás

`~~él~ András
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