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módosító javaslatot

Módosító iavaslat

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 államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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+l- MÓDOSZTOTT E[_ŐIKÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

"fÁS KIADÁS BEVL:"fEL
TAMOGA-

TÁS

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzat

I Beruházás

_7 Uj tantermes általános iskola, tornaterem és 6 0,0 +500,0 5000
_fo ;;lalkoztatós óvoda, Tiszab ő

2 Felhalmozási köllséQVetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +500,0 5000

X. MINISZTERELNÖKSÉG

g EU integráció

3 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

31 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

2 EU Kommunikációs Közalapítvány 800,0 -500,0 3000

1 Miködési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 -500,0 3000

tYfe kiadás növelésével csökkentésével az
gl'e~eJ~ zés : aforrrrarrJ~orrrtatvánYorr tartalrrrilaS-logikaila8 összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfef (a vagy összefüggésben előirányzathoz

ka
állhat a rrrás mellékleteivel. A

ncsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is rrródositarri szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányulójavaslat összefüggésben törvényjavaslat
~részelőirán yzatokat, normatívákat tartalneazó mellékletek összejü~'ésberr állhatnak a kiadásokat, bevételeket (tám ~ ~ ~ r r ~ r r %~ ~% r ~ ~~ sben szere elő rendelkezésekkel.-



Indokolás

A tiszabő i önkormányzat elhatározta egy új tantermes általános iskola, tornaterem és egy
óvoda megépítését, amelyre sajnos nincsen elegendő anyagi forrása . A településnek szüksége
lenne az új intézményre .

Módosító indítványom elfogadása esetén mód nyílna a beruházás elkezdésére, s az első ütem
végrehajtására .

Budapest, 2003 . október 16.
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