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Országgyűlési képviselő

T/5601/2277 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiró7
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * ,
102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(A T156011946 . 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



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . OKTATÁSI MINISZTERIUM

11 Fejezet kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Veszprém Kossuth Lajos Altalános Iskola épület rekonstr . és 0,0 +5110 511 0
bővítése többcélú aulával

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +5110 511 0

XX. OKTATASI MINISZTERIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Fejezeti tartalék 830,0 -511,0 3110
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 830,0 -511,0 3110

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosftbsára 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

A Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola épületrekonstrukciója és bővítése többcélú
aulával a XXI. században egy megyei jogú városban már alapvető elvárás . Hiszen ma már a
korszerű iskolai oktatás és megfelelő iskolai élet alapvető követelmény . Enélkül a fejlesztés
nélkül ennek az elvárásnak az iskola nem képes megfelelni, ezért indokolt a költségvetési
támogatás odaítélése a rekonstrukcióhoz .

2C3CECa1.
Budapest, 2003 .november 30 .

Dr. Kovács Zoltán
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