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Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/2151 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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

Kapcsolódó módosító javaslatot

(T!560111388. 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!
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

8 Szentendrei Petzelt József Szakképző Középiskola bővítése 00 +7400 740 0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0 0 +7400 740 0

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Fejezeti tartalék 830,0 -740,0 90,00
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 830,0 -740,0 90,00

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

Szentendrén a Petzelt József Szakképző Középiskolában az oktatás egy műszakilag
életveszélyes állapotú épületben folyik . Nem kérdéses, hogy a gyermekek és pedagógusaik
biztonsága a legfontosabb kell, hogy legyen minden jó érzésű ember számára . Az észak-budai
agglomeráció ráadásul rendkívül hátrányos helyzetben van a középfokú oktatás tekintetében,
hiszen az itt élő fiataloknak helyben nincs biztosítva megfelelő mértékben a helyben való
középfokú oktatás lehetősége . Ennek az iskolának a rekonstrukciója egy kis reményt adhatna
arra, hogy nem kell 14-18 éves korban a gyermekeknek napi 2-3 órát utazniuk Budapestre,
hogy megfelelő képesítést kapjanak, mert helyben is lehetőségük nyílik rá . Ezen szempontok
figyelembe vételével a leromlott állagú épület kiváltásának támogatása rendkívül indokolt .

a

Budapest, 2003 . november 28.
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Dr. Ódor Ferenc

Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség
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