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Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

Módosító iavaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
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 - növelésé t, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

3 Hírközlési Intézmények

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5 571,0 -335 .0 5 236,0

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelés ű el őirányzat

1 Beruházás

7 Navvkanizsa . Ui oktatási épület építése, alternatív 0,0 +335 .0 3350
energ-laproeram részére

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormánvzati beruházás 0,0 +335 .0 3350

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőarán zatokay normatívákat tartalmazómellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (tá~no atásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel.
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Indokolás

A nagykanizsai önkormányzat régi terve új oktatási épület építése . A beruházás az alternatív
energiaprogram részére készülne .

Módosító indítványunk elfogadása esetén minden igényt kielégítő új oktatási épület épülhetne
Nagykanizsán .
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