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A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T15601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

A törvényjavaslat 2004 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapot, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -

növelését, illetve csökkentését javasolom :

Módosító javaslat!



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Feje-
zet
mszá

Cím
szám

Alcím
szám C g_

csop .
szám

Jog-
cím
szám

Előir .
'0p

szám
emelt

ei .
szám

Fejezet
neve

Cím név
Alcím Jogcím-

~0p'név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

8 Egyetemi kollégiumi férőhelyek létesítése 0,0 +4000,0 4000,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +4000,0 40000

XV . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Energiagazdálkodási Célelőirányzat

1 Energiagazdálkodás 34829,0 -4000,0 308290

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34829,0 -4000,0 308290

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



Indokolás

Medgyessy Péter miniszterelnök-jelöltként az ígérte az egyetemistáknak, hogy tízezer új
kollégiumi férőhelyet fog létesíteni . A költségvetési törvényjavaslat azonban - akárcsak tavaly
- az idén sem tartalmazza ennek fedezetét. Módosító javaslatunk 4000 új kollégiumi férőhely
létesítésére biztosít fedezetet, amelyet a jövő évi költségvetésben további 4000 hely
létesítéséhez szükséges összeggel szükséges kipótolni .

Budapest, 2003 . október 22 .
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