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Tisztelt EZnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

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

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

szerinti - növelésé t, illetve csökkentését javasolom :



(Millióforintban, egy tizedessel)

UKÖzöyICra~mQ/klfny.doc

_2_
Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XX. OKTAT~ISI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

1 Beruházás

8 Pomáz Német Nemzetiségi Általános Iskola rekonstrukciója és 00 +361.0 3610
b ővítése

2 Felhalmozási költség vetés

4 Kormánvzati beruházás 00 +361 ;0 3610

X. MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

7 Ünnepi rendezvények támogatása 1 085,0 -361,0 7240
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1059,0 -361 .0 6980

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

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

részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze u ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel



Budapest, 2003 . október 29.

UKÖ~6s/Kra~ma/ktfuy.da

Indokolás

A Pomázi Német Nemzetiségű Általános Iskola nem kizárólag az általános tanterv
elsajátítására ad csak lehetőséget az itt tanuló diákok számára, de az iskola típusából adódóan
fejlett nyelvi képzést is biztosít a gyermekek részére . Ma, amikor percekre vagyunk az
Európai Uniós csatlakozástól, egy ilyen típusú oktatási intézmény rekonstrukciójának és
bővítésének központi költségvetésbő l történő támogatása megkérdőjelezhetetlen, hiszen az a
diák, aki ebben az iskolában tanul, az unió egyik vezető nyelvének kerül magasszintű
birtokába .
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