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módosító javaslatot

Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ 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 csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-
zet
szám

Cím
szám

Alcím
szám Jog-

cím-
csop .
szám

Jog-
cím
szám

El őir .
csop
szám

IC-
emelt

eí .
szám

Fejezet
neve

Cím
név Alcím

név
Jogcím
-csop'
né

Jogcím
név

Előir .
csop .
név

Kiemelt
el őirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XXII PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

14 Vállalkozások folyó támogatása

2 Egyedi támogatások

2 Eximbank Rt . kamatkiegyenlítése 3 250,0 -538 .0 2 712,0

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzat

1 Beruházás

7 Móricz Zsi _arnond Általános Iskola Lenti, telies 0,0 +538,0 5380
b ő vítése, rekonstrukciófa

2 Felhalmozási költsé vetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +538,0 5380

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

összefüggésben előirányzathoz
bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveG A

részelőarán zatokay normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támo atásakat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel.



A Zala Megyei Önkormányzat által fenntartott általános iskola felújításra szorul . A beruházás
elodázhatatlan, hiszen az épületegyüttes állapota nem kielégítő . Az önkormányzat már évek
óta próbál forrást találni a rekonstrukció megindítására, talán a módosító indítvány elfogadása
esetén végre elindulhat a beruházás .

Budapest, 2003 . október 21 .
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