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Képviselőcsoport] a

Dr Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/1605 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

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

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

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

~~ 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 nemkell utalni .



_2_
Javaslat a 2004 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 836,2 -170,0 6662
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 28,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,2
3 Dologi kiadások 800,0 -170,0 6300

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
II Fejezeti kezelési előirányzatok

1 Beruházás

10 Szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Diákotthon felúütása +550,0 +550,0
Chován Kálmán M űvészeti Ala iskola kialakítása

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás +550,0 +550,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető kiadás növelésével csökkentésével azkapcsolódó
fel (a

bevétel
vagy összefüggésben előirányzathoz

vagy a támogatás összegét is módosítaniszükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására állhat a más mellékleteive4 A
részelőarán

irányuló javaslat
tatokat, normatívákat

összefüggésben törvényjavaslat
tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkeG



Aberuházás ütemezése három éves .

Budapest, 2003 . október 20 . ÉR KEZETT

2003 0 KT 31 .
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Indokolás

A szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Diákotthon fontos térségi feladatot lát el, ám kollégiuma elavult,
felújítása indokolt, nem, halasztható .

A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola bérelt ingatlanokban működik . Egy, a gimnázium területén
elhelyezkedő önkormányzati ingatlan felújításával biztosítani lehetne az oktatás megfelelő feltételeit .

Domokos Laszlo
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