
Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Heh

T/1220/136 .

Tisztelt EInökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/I220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ábanfoglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

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

elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



(Millióforintban, egy tizedessel)

_2_
Javaslat a 2003 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS
XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelés(f előirányzatok

4 Közoktatási feladatfinanszírozás

3 Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 7 175,2 -1 500,0 5 675,2
I Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 341,0 -1 500,0 1 841,0

XXV INFORMATIKAI ÉS HÍRK~ZL SI MINISZT RIUM
5 Fejezeti kezelési elBirányzstok

6 Kormányzati informatika támogatása 0 +1 500,0 1 500,0
2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 0 +1 500,0 1500,0

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

tttntethet8jel (a vagy csökkentésével azvagy a támogatós összegét is módosítaniszükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezBmelléklet módosítására
összeJAggésben előrrányzathoz

részelbirán zatokat normatívákat tartalmazó mellékletek
irányuló állhat a

össze élben állhatnak
javaslat összeJitggésben törvényjavaslat más mellékleteivel A

a kiadásokat bevételeket fáma alálakat részletezőmellékletekkel továbbá a normaszöve ben szere lBrendelkezésekkel



Indokolás

A Közoktatási Információs Rendszer és a Sulinet Expressz nem ágazat-specifikus - adatbázis-integrációs
és fejlesztési feladatai - valamint a hálózattal kapcsolatos fejlesztési, hálózatüzemeltetési feladatok
ellátása azok kormányzati szintű összehangolásával oldhatóak meg hatékonyan . A hálózati biztonsági
adatforgalmi és kapacitáskihasználási célok megfelelő ellátása az eddig is összekapcsoltan működő
Sulinet és Egységes Kormányzati Gerinchálózat együttműködésével érhető el . Ennek helye az
Informatikai és Távközlési Minisztérium .

Budapest, 2002 . év november hó 18. nap
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