
Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/5601/1107 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában*,
102 . ~-a (1) bekezdésében * (121 . ~-a (7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



I/KÖiöyKexna/kifry .Aa

Javaslat a 2004 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millióforintban, egy tizedessel)
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XX. OKTATÁSI MINISZTERI[IM

11 Fejezet kezelés ű el ő irányzatok

1 Beruházás

7 Veszívrém me ~s vei Önkonn . Överaes József Szakkét.ző Iskola 00 +935 .0 9350
Gimnázium Balatonfű zfő 200 férőhelyes kollégium

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 00 +935,0 9350

X111 . HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1 1 370,4 -935 0 10 435 .4

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2 562,0 -935,0 1 627,0

Meg%egyzés : aIorrnanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egyarástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntet/:etőfel (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 irányulójavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A

részelőirón zatokay normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü ésbetr állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támo atásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normasZÖVe ben szere lő rendelkezésekkel.



Budapest, 2003 . október 27 .

LKOzösKrama~kEny doc

Dr. Kovács Zoltán

Indokolás

A Veszprém megyei Önkormányzat Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium
tanulóinak nagy része messzirő l naponta több órát utazva éri el az intézményt . Ez nem csupán
fárasztó és időt rabló, de rendkívül költséges is a mai viszonyok között . Elengedhetetlen, hogy
Balatonfüzfőn egy 200 férőhelyes kollégium megvalósításra kerüljön, hiszen ez a felmerült
igények alapján minden szempontból indokolt. Ehhez a fejlesztéshez csak a költségvetési
támogatás megítélése tudna megfelelő fedezetet biztosítani .
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