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Kapcsolódó módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -
a T/17700/551 . számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő .

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:
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XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

18 Debreceni Epreskert utcai Általános Iskola feilesztése 0,0 +185,0 185 0

Felhalmozási költségvetés2

4 Konnánvzati beruházás 0,0 +185,0 185 0

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Oktatási nyilvántartások korszerűsítése 369,0 -185,0 184 0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 369,0 -185,0 1840

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Indokolás

A debreceni Epreskert utcai általános iskola tornateremmel való bővítése elkerülhetetlenné vált, mert a
jelenlegi körülmények lassan lehetetlenné teszik a gyermekek számára a testnevelési órák színvonalas
megtartását. Jelenleg a tornaterem hiányában a gyermekek testnevelési óráit méltatlan körülmények
között tartják a tanárok .

Budapest, 2005 . december 2.
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