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Kapcsolódó módosító javaslat!

kapcsolódó módosító javaslato

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésé;~ől 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
(Millió forintban, egytizedessel)

Feje-
zet
szám

Cím
szám

Alcím
szám Jog-

cim-
csop .
szám

Jog-

szám

El ő ir .
csop
szám

Ki-
emelt

ei .
szám

Fejezet
neve

Cfm név
Alcím
név

Jogcfm-

év.
Jogcím
°év

El ő ir .
csop.
név

Kiemelt
el ő irány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELOIR NYZAT-M DOSITAS

+l MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XX OKTATÁSI MINISZTFRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

8 Hernádkak Általános Iskola életveszélyes részének
kiváltása b ővítése

0,0 +250,0 2500

2 Felhalmoaási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +250,0 2500 =

X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség - és teleplilés-felzárkóztatási célelőirányzat 12 000,0 -250,0 11 750.0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 415,3 -250,0 10 1653

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástál elválaszlhalaUan elótrányzat-módosítás tltntethet8jel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJUggésben az el~rárryzathoz
kapcsolódó bevétel vagy atámogatás összegét is módosítani szAkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező' nteUéklet módosítására irányuló javaslat összeJllggésben állhata más mellékleteivel A
részelbirán zatokat normatívákat tartaGnazó mellékletek össze ésben állhatnak

törvényjavaslat
a kiadásoka bevételeket támo atásokal részletezőmellékleteké továbbá a normaszöv ben szer lőrendelkezésekkel



A Hernádkaki Általános Iskola 50 éves épületrésze biztonságtechnikai okok miatt
életveszélyessé vált, ezzel a problémával együtt jár, hogy a tanulólétszám folyamatosan
emelkedik a településen . Jelenleg mintegy 5 különböző helyen folyik az oktatás . Megoldást
csak az jelenthet, hogy ha az iskola épületét kibővítik.

Budapest, 2002 . november 26.
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