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Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601. 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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XR. OKTATASI MINISZTÉRIUM

11 Fejezet kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Magvarpolánv Őnk . Közoktatás Intézm . rekonstrukció és bővítés, 0,0 +3930 397 0
tornaterem é ítés

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +3930 397 0

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Fejezeti tartalék 830,0 -393,0 437 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 830,0 -393,0 437 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítós tűntethető 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
részeldirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Dr. Kovács Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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Indokolás

Magyarpolányban az oktatási intézmény már réges-régen nem felel meg nemhogy az európai,
de még a magyar normáknak sem igazán .

Ahhoz, hogy ezeket a normákat elérje, szükség van az épület rekonstrukciójára, bővítésére,
továbbá tornaterem építésére .

Ezt az intézmény és az intézményt üzemeltető önkormányzat saját költségből biztosítani nem
tudja, ezért indokolt a költségvetési támogatás .

Budapest, 2003 .november 30 .
2003 o c, o 1.

Dr. Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Sz" etség


