
Országgyű lési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/5601/1~90 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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
foglaltaknak megfelelően -

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

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

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom :



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XX . OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Benaházás

8 Pomáz Sashelvi Sándor Általános Iskola rekonstrukciója és 00 +301,0 3010
bővítése

2 Felhalmozási költsé v

4 Kormánvzati beruházás 00 +301,0 3010

X. MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

7 Ünnepi rendezvények támogatása 1 085,0 -301,0 7840

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 059,0 -301,0 7580

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-Logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagya támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslatmás mellékleteivel A
részelőarán tatokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze ú ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletezőmellékletekkel továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel



Pomáz város lakossága évrő l évre gyarapszik és főleg a Budapesten ingatlant vásárolni nem
tudó fiatalok költöznek a pilisi kisvárosba . Ebből következik, hogy a gyermekek létszáma az
országos tendenciákkal ellentétben Pomázon folyamatosan nő . Ezt a létszámnövekedést az
iskola jelenlegi állapotában már nem tudja befogadni ; rekonstrukcióra, és bővítésre szorul . A
központi költségvetésben ehhez mindenképpen forrást kell biztosítani .

Budapest, 2003 . október 29.
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