
Dr.Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

Országgyűlési képviselő

T/1220/317 .

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ,~-ában`, foglaltaknak megfelelően

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat ... .. . ~ (. . . ...) bekezdés . . . . . .)pontjának a következő módosítását`

(elhagyását/kiegészítését`) javasolom :

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

elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

~~ A Hsz. 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, Tóösszegére, 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 .
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Javaslat a 2003 . évi költségvetési el$irányzatok módosítására

(Millidforintban, egy tizedessel)
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X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelés0 előirányzatok

2 Célel ő irányzatok

l6 i7nnepi rendezvények támogatása 1 400,0 -645,0 755,0

I M ű ködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1400,0 -645,0 755,0

XX Oktatási Minisztérium

1 I Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

1 Beruházás

8 Gyomaendrádí Kiss l k'dint Nltal,.m.~s Isk!"~I~mekrlv~ís.?fiiy~ ja - +645,0 645,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás - +645,0 645,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozd, részelemeiben egymástál elválaszthatatlan e161rányzat-mddositós tiintethetBfel (a kiadás nevelésével vagy csőkkerttésével ősszeJi7ggésbert az elBirányzathot
kapcsolddd bevétel vagy a támogatás összegét ls mddosltarti szllkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet mddosftására irányuldJavaslat ősszeJi7ggésben állhat a törvényjavaslatmás mellékleteivel A
részelőirártvzatokat. normatívákat tartalmazd mellékletek Osszelltppésben állhatnak a kiadásokat bevételeket (tám~atásokat) részletezőmellékletekkel továbbá a normaszOveRben szereplőrendelkezésekkel



Gyomaendrőd város általános iskolás diákjai számára a Kiss Bálint Általános Iskola rossz műszaki állapota
nagyon sok gondot okoz . Jelentős nehézségeket jelent a Hősök utcai iskolaépület rossz állapota . A város
önkormányzata elhatározta, hogy egy épülettömbbe vonja össze a több mint 600 diáknak tanulási
lehetőséget biztosító iskolát . A beruházás tervezett összköltsége 645 millió forint, amelynek 2003-ban
történő elkezdése szükséges feladat .

Budapest, 2002. november 18 .
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Domokos László
Fidesz- Magyar Polgári Párt
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Tóth Imre
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Dr. Dancsó Józse~
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Babák Mihály
Fidesz- Magyar Polg~ Párt




