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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 csökkentésétjavasolom :



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 -504,0 5 067,0

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzat

1 Beruházás

_7 Becsehely a jelenle "" i iskolaél.~ület részbeni bontása 0,0 +504,0 5040
után rekonstrukciós b ővítés

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +504,0 5040

Me kiadás növelésével csökkentésével az előirányzathoz
gl'egJ'zés : a!ormanYomtatvánYon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a vagy összefüggésben

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

~ ~rés zelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüfgsésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támo~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ % eben szere~~slő rendelkezésekkel.
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Indokolás

Jelenleg három épületben folyik az oktatás, az egyik ezek közül sajnos nagyon rossz
állapotban van, a helybeliek szerint életveszélyes . 2003-ban a címzett támogatási kerethez
fordult az önkormányzat, sajnos igényüket elutasította a kormányzat.

Módosító indítványunk beadása egybecseng az Oktatási Minisztérium illetékeseinek
véleményével, hogy az iskola teljes felújításra szorul .

Budapest, 2003 . október 21 .
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