
OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

Dr. Szili Katalin asszonynap
az Országgyűlés elnökének

Helyben

T/5601/1791 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiróZ szóló,
T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) be-
kezdésében (121. §-a (7) bekezdésében) *foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(a T15601/252 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

kapcsolódó módosító javaslat



-2-

Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egytizedessel)
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LXIII MUNKAERŐPIACI ALAP

2 Szakképzési célú kifizetések 18225,6 -2 500 0 15 725 6

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

1 Phare programok

4 „Információs technológia az általános isko-
fában" program 2002 hazai társfinanszírozás

500,0 +25000 2500,0 500,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú
támogatások, kiadások

400,0 +20000 2 400 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmo-
zási kiadások

100,0 +500.0 600 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tUntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét 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 szereplő rendelkezésekkel.



Indokolás

A Phare programra vonatkozó szabályok szerint a 2004 . évi kifizetéseknek el kell érniük a
programköltségek 80%-át . A javaslat az ehhez szükséges fedezetet teremti meg . A kapcsolódó
javasat az eredeti javaslathoz képest technikailag pontosít .

Budapest, 2003 . november „ 95


