
Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/1123 .

Tisztelt ElnökAsszony!

Kapcsolódó Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - aHázszabály 94. ~-ában, 102. ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - csatlakozva a T/1220/I44. sz módosítójavaslathoz

terjesztek elő.

módosító javaslatot *

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

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

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom:



2
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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xuI HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség repülő és légvédelmi csapatai 261x2,2 -1 809,0 24 353 .2

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5157,3 -1 809 .0 3348 .3

xx OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
l l Fejezeti kezelésű célelőirányzatok

1 Beruházás
s Kinizsi Pál élelmiszeripari szakkázéniskola és o,o +1 so9 .o 1 so9 .o

~_imnázium kialakítása a Baross Gábor kollé>_zum
é ületében Ka olyár

? Felhalmozási kliltséQVetés

4 Kormányzati beruházás o,o +1 so9.o 1 so9 .o

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tilutethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével at
kapcsolódó bevétel

összefüggésben előirányzathoz
vagy a támogatás összegét is módosftani sziikséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletmódosítására irányuló javaslat összefüggésben állhata törvényjavaslatmás mellékleteivel A

részelőarán zatokat, normatívákat tartabnazó mellékletek össze « élben állhatnak a kiadásokat bevételeket fáma alálakat részletezőmellékletekke továbbá a normastöve ben szer lőrendelkezésekkel



A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakközépiskola és Gimnázium kialakításának elősegítésére
irányul módosító javaslatunk . Az új létesítményt a Baross Gábor kollégium épületben hoznák
létre, ám a kellő forrás nem áll rendelkezésre .

Módosító javaslatunk elfogadásával egy új, színvonalas intézmény jöhetne létre Kaposvárott .

Budapest, 2002. november 26.

Szita Károly
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