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T/1220/1105 .

Tisztelt ElnökAsszony!

(Tl1220l756. számú módosító,iavaslathoz kapcsolódva)*

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, Tl1220. számú tö,~vényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - aHázszabály 94 . ~-ában`,102. ~-a (1) bekezdésében` (121 . ~-a
(7) bekezdésében`)foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosítójavaslatot`

-A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat ...... ~. (. . . . .) bekezdés .. . . . .) pontjának a következőmódosítását`
(elhagyását/kiegészítését`) javasolom:

-A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapop társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti -növelését, illetve csökkentését javasolom: -

" 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 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 -100,0 50 567,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 31 460,7 -100,0 31 360,7

Oktatási Minisztérium

r 1 Beruházás

13 Szarvasi Diákotthon és Mű vészeti Iskola 0,0 + 100,0 100,0

' 2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruhaizás 0,0 ~ ~+ 100,0 100,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatotlan előirányzat-módosítás mntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJliggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét ismódosítani szükséges).A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására iranyulójavaslat össze,/llggésben állhatatörvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirón zaeokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze ésben állhatnak a kiatlásoktu bevételeket támo atásokat részletezőmeUékletekke továbbá a normaszöve ben szer lBrendelkezésekkel



. .. . . . . . .. számú melléklet

- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat . . . . . . számú melléklete . . . .. .

pontjának a következő módosítását` (elhagyását/kiegészítését) javasolom :

Indokolás

Szarvas város Önkormányzata benyújtotta a 110 férőhelyes Diákotthon és Művészeti Alapiskola bővítése
és rekonstrukciója címzett beruházás igényét. 2003 . évben a beruházás elkezdéséhez 100 millió forint
állami támogatás szükséges.

Budapest, 2002 . november 26.
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