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Helyben
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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ábanfoglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

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

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

szerinti - növelésé t, illetve csökkentését javasolom :



_Z_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Űnnepi rendezvények támogatása 1 400,0 -60,0 1 340,0
1 M űködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 -60,0 1 340,0

XI Belügyminisztérium

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Kézpontosított elő irányzatok

7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 340,0 +60,0 400,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartabnalag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosúás tMtethetőfe! (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefrlggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosáani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módoskására irányuló javaslat összej?iggésben állhat atörvényjavaslat másmellékleteivel A
részelőarán tatokat, normatívákat tartaGnazó mellékletek lissze élben állhabeak a kiadásokat bevételeket támo arásokat részletező mellélrletekke továbbá a normaszöv ben szer llf rendelkezésekkel



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat S. számú melléklete 7. ponfának

a következő módosításátjavasolom :

5 . számú melléklet

Kiegészítő támogatás nemzetiségi
óvodák és iskolák fenntartásához

Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok,
amelyek a nemzetiségi (beleértve a roma
nyelveket is) nevelési-oktatási feladatokat ellátó
óvoda és iskola fenntartását bevételi forrásaik
hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, illetve az egyes
kisebbségi vegyes bizottságok által elfogadott és
a Kormány határozatával megerő sített
ajánlásoknak megfelelően biztosítani .
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeirSl az Oktatási Minisztérium . a
Belügyminisztériummal és a
Pénzügyminisztériummal egyeztetett .
tájékoztatót jelentet meg tárgyév március 31-éig.

[340,0] 400,0

Az oktatási normatívák növekedése a megemelt bértételek fedezetét sem biztosítja, ezért a központosított
támogatás növelése szükséges .

Budapest, 2002 . november 15 .
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