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Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportj a

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/2147 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában,
102. §'-a (1) bekezdésében (121 . §'-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(T/560111385. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztünk elő .

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

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

Kapcsolódó módosító javaslat!



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
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+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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XX . OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

8 Budakalász Kalász Suli Általános Iskola bővítése 00 +3960 396,0

2 Felhalmozási költségverés

4 Kormányzati beruházás 00 +3960 396 0

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Fejezeti tartalék 830,0 -396,0 434,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 830,0 -396,0 434,0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (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
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Indokolás

Budakalászon a gyermeklétszám az agglomerációban történő kiköltözések következtében
évről-évre nagymértékben nő. Már a jelenlegi gyermeklétszám is indokolttá teszi az általános
iskola bővítését, s ha figyelembe vesszük a diáklétszám folyamatos emelkedését, akkor
elkerülhetetlenné válik a bővítés . Ezt a rekonstrukciót a település szűkös költségvetése miatt
még hosszú évekig nem lesz képes saját erőből megvalósítani, tehát egyetlen lehetőség van a
fejlesztés megvalósítására, az, hogy a központi költségvetésben 2004 . évben erre forrást
biztosít a kormány .
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Budapest, 2003 . november 28 .
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Hadház Sándor

	

Dr. Ódor Ferenc
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