
Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
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T/5601/1539 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetésérál és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a �ázszabály 94. §-ában,
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat!



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Fejezeti tartalék 146,2 146,2 -120,0 -120,0 26,222 226,2

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Rákócziúifalu község óvoda építés 0,0 +1200 +1200

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +1200 +1200

Megjegyzés: a formanyomtatványon tanalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Budapest, október 28 .
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Indokolás

A községben az óvodai ellátás folytatásához mindenképpen új óvodai épületre van szükség . A
település lakóinak régi vágya teljesülhetne egy új óvodai épület megépítésével . Nyilvánvaló,
hogy a beruházás nagyságrendje miatt csak állami finanszírozásból lehet a beruházást
megvalósítani, az önkormányzatnak erre értelemszerűen nincsen pénze .
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Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség


