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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 jorinlban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

1'ÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

I I Fejezeti kezelésű előirányzat

1 Beruházás

7 Kisújszállás, Móricz _Zsiramond Gimnázium- 0,0 +169, 1~9
Köz_ .~~?i Szakközélé~iskoal és Kollé "~i~um
é ülete ~ttesének rekonstrukciós bő vítése

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +169,9 1699

_XV II KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
I .

5 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

15 Külügyi Kommunikáció 707,4 -169,9 5375

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 349,7 -l G9,9 17_y) 88

Megjegyzés : a jorrrrarryorrrtatvárryorr tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzatlroz

kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat résúetező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhata törvényjavaslat más rrrellékleteivel. A

részelőiránvzatnkat. normatívákat tartaLnazó mellékletek összefü~~ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Indokolás

A kisújszállási, Móricz Zsigmond Gimnázium-Közgazdasági Szakközépiskoal és Kollégium
vezető i és a város képviselőtestülete elhatározták, hogy az épületegyüttes rekonstrukciós
bővítésének érdekében pályázatot nyújtanak be a címzett támogatási kerethez . A pályázat
összköltsége 472 millió forintot jelentene, ebbő l az önkormányzat mintegy 47 millió forintos
önerőt tudna biztosítani . Sajnos a pályázatot a kormány nem támogatta .

A módosító indítványom elfogadása esetén a rekonstrukció első üteme -amely már több éve
igényként fogalmazódott meg a diákok, a tantestület részérő l is - indulhatna e12004 elején . A
javaslatban szereplő 170 millió forint erre lenne elegendő .

Budapest, 2003 . október 21 .
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