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módosító javaslatot

Módosító javaslat

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

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



(Millió forintban, egy ti.edessel)
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására

Feje-
zet
szám

C'ím
szám

Alcím
szám .log-

cím-
csop .
szám

Jo g _
cím
szám

El ő ír .

csopszám

Kf-
emelt
eí .
szám

Fejezet
neve

Cím
név Alcím

név
1o gcím
-cso p .
né

Jogcím
név

El ő ír .
csop .
név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELOIRANYZA'f-MODOSITAS

+~- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉ"fEL
TP.MOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTET .
TAMOGA-

TÁS

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

I I Fejezeti kezelésű előirányzat

I Beruházás

7 Tiszafüred, Zrínyi Ilona Általános Iskola felújítása 0,0 +I 16 .0 1l IG00

2 Felhalmozási költsé vgetés

4 Kormánvzati beruházás 0,0 +11 G,0 1160

XV I I KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 .

Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

15 Külügyi Kommunikáció 707,4 -116,0 59l00

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 349,7 -116,0 2330

Me
kiadás növelésével csökkentésével az előirányzathoz

PJ'e
tüntethető

gJ
részelemeiben elválaszthatatlan előirányzat-módosítás fel (a vagy összefüggésben

~»és : aforrnauyorrrtatván) orr tarYalrnilag -logfikailag összetartozó, egymástól
A

ka
állhat a rnás mellékleteivel

Pcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat résúetező melléklet módosítására irárryuló javaslat összefüggésben törvényjavaslat

részelőarán ~zatokar, normatívákat tartalmazó mellékletek össze rir~ ;~ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támor.~atásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a rrorrnaszövek~ben szerelő rendelkezésekkel.



A tiszafüredi Zrínyi Ilona Általános Iskola felújítására az önkormányzat 83 millió forint saját
erő t különített el a címzett támogatás elnyerése érdekében . Az iskola állaga rossz,
korszerűtlen, ezért mindenféleképpen felújításra szorul .

Módosító indítványom elfogadása esetén a rekonstrukcó első üteme indulhatna el .

Budapest, 2003 . október 16.
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