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T/5601/1164 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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 -

módosító javaslatot

Módosító javaslat

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió jorintbnn, egy tizedessel)

Feje-
zet
szám

Cím
szám

Alcím
szám Jog-

cím-
csop .
szám

J og-
cím
szám

Elöir .
csop
szám

Ki-
emelt
ei .
szám

Fejezet
neve

Cim
név Alcím

név
Jogcím
-csop .
név

Jogcím
név

Előir.
csop .
név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+l- MÓDOSÍT()"fl' ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉIEI .
TAMOGA-

TÁS KIADÁS I31~:Vi :II :I-
"I'AMOGA-

TÁS

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelés ű el őirányzat

1 Beruházás

7 Ujszász az általános iskola és óvoda rekonstrukciósa 0,0 +238,4 2384

2 Fellrnlnrozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +238 .4 2384

X. MINISZTERELNÖKSÉG

S EU integráció

3 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

31 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

2 EU Kommunikációs Közalapítvány 800,0 -238,4 SG166

I Műközlési költségvetés

5 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások 800,0 -238,4 SOlOO

Megl'eSyzés : ajorrnanyomtatványon lar7almilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz

kapcsolódó bevétel
A

vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvén}javaslat arás mellékleteivel

részelőirányzatokat, normalivákat tartalmazó mellékletek összejürq" ~ésberr állhalnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve~~ben szere~~~lő rendelkezésekkel.
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Indokolás

Az újszószi általános iskola és óvoda felújítása már régóta húzódó feladat . Az önkormányzat
nehéz anyagi helyzete ellenére pályázott a címzett támogatási kerethez . Az iskola felújítása
elodázhatatlan feladat .

Módosító javaslatom elfogadása esetén megvalósulna a beruházás .
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