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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

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

terjesztünk elő.

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~ (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) pontjának a következő módosítását *
(elhagyását/kiegészítését*) javasolom :

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :

A Hsz. 120. § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot. Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
Feje-
zet
szám

Cím
szám

Alcím
szám Jog-

cím-
csop .
szám

Jog-
cím
szám

Előir .

csopszám

Ki-
emelt

ei .
szám

Fejezet
neve

Cím név
Alcím
né"

Jogcím-
csonép. Jogcím

név
Elő ir.
csop.
név

Kiemelt
előirány-
zatneve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelési előirányzatok
2 Célelő irányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 836,2 -200,0 6362
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 2g,0

2 Munkaadókat terhel ő járulékok 8,2
3 Dologi kiadások 800,0 -200,0 6000

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelési előirányzatok

1 Beruházás

12 Vásárhelyi Pál M ű szaki Szakközériskolarekonstrukciója +200,0 +200,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás +200,0 +200,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben elválaszthatatlan tüntethető kiadás növelésévelkapcsolódó
egymástól csökkentésével

bevétel
előirányzat-módosítás jel (a vagy összefüggésben az előirányzathoz

vagy a támogatás összegét is módosítaniszükséges). A kiadásokat, bevételeket és részletez ő melléklet módosítására állhat a
részelőarán

támogatásokat más
zatokat,

mellékleteivel. Anormatívákat tartalmazó mellékletek
irányuló javaslat összefüggésben törvényjavaslat

össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel.



Indokolás

Békéscsaba MJV Önkormányzata benyújtotta a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola rekonstrukciója
érdekében címzett beruházás igényét . 2004 . évben a beruházás elkezdéséhez 200 millió forint állami
támogatás szükséges .

Budapest, 2003 . október 20.
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