
Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/5601/1115 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiró?
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:



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millióforintban, egy tizedessel)
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XX. OKTATÁSI MINISZTERIUM

11 Fejezet kezelés ű elő irányzatok

1 Beruházás

_7 Páni rdnazayrar'rirénra~ir.=i:<oir:~á.ületrekonstrukciója,aula 0,0 +1 148,0 1 148,0
tesítése

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +l 148,0 1 148 .0

XII1 . IiONVEDELMI MINISZTERIUM
8 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Ágazati célel őirányzatok

34 Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása 20 000,0 -1 148,0 18 852.0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 6 140,7 -1 148,0 4 992,7

Me az
gl'egYzés: aformon

csökkentésével
YonrtatvárrYon tartalmilag-logfikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy összefüggésben előirányzathoz

kapcsolódó bevé[el állhat a más mellékleteiveG Avagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező mellékletmódosítására irányulójavaslat összefüggésben törvényjavaslat

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefill~~ ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel továbbá a normaszöver~ben szereplő rendelkezésekkel.



A Pápai Belvárosi Általános Iskola Épületrekonstrukciójára való igény ma már nem kérdéses .
Az intézmény jelen állapotában messze nem éri el azt a színvonalat, amely az Uniós és akár
magyarországi elvárásoknak megfelel .
Elkerülhetetlen továbbá egy megfelelő aula létesítése, amelyben a közösségi rendezvények
lebonyolítása történhet .

Ezen tények figyelembevételével a költségvetési támogatás megítélésének indokoltsága nem
ehet kérdéses .

Budapest, 2003 . október 27 .
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