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Kapcsolódó módosító javaslat!

kapcsolódó módosító javaslatot

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

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

szerinti - növelését illetve csökkentésétjavasoljuk:

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróT szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában, 102. ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - csatlakozva a T/1220/317. sz. módosítójavaslathoz



Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tcedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

K[ADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

l Beruházás

8 Hódmezövásárhelvi Kozmutza Flóra Ovoda, Általános 0,0 +I 000,0 l 000.0
Iskola, Szakiskola. Diákotthon és GverNekotthon
középsúlyos fogyatékosokat ellátó úi éplllet építése

2 Felhalmo_ási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +l 000,0 1 000 .0

X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelő irányzatok

87 ~ Térség - és teleptelés-felzárkóztatási célelőirányzat l2 000,0 -1 000,0 11 000 .0

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 415,3 -1 000,0 9 415 .3

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválasztáatatlan előirányzat-módosítás tltntetáetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összejltggésben az előirányzatlroz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét ismódosítani szttkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklat módosítására Irányuló javaslat összejllggésben állleat atörvény/avaslat más melfékleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó .mellékletek összeJitry~ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (fáma.~re~tíFY~`f~i~zsr~i~i~~%:r3i~?c~t~t~~}~í~u%rfrlrrtrrr ;~nF~~Sr~rben szerelőrendelkezésekkel.



. . . . . . .. .. számú melléklet

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

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

Budapest, 2002 . november 26.

Indokolás

Az új épület megépülésével civilizáltabb körülmények között lehetne ellátni a fogyatékos
gyermekeket .

Farkas Sándor

Fidesz - Magyar Polgári Párt




