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Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102. ~s-ában
_foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot
(T/5601/602 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

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

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali ~°észletezés szerinti -

növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(A~fillió forintban, eg7~ ti_edessel)
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11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

I Beruházás

8 E~~etemi kolléFa iumi férő helyek létesítése 0,0 +630,0 6300

2 Felhabno=ási költsé~~etés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +630,0 630 .0

)C?C . OKTATÁSI MINISZTCRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Fejezeti tartalék 830,0 -630,0 2000

I Működési költségvetés

5 Egyéb m ű ködési célú támogatások, kiadások 830,0 -630,0 200.0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás t űntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az
előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét 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.



Medgyessy Péter miniszterelnökjelöltként az ígérte az egyetemistáknak, hogy tízezer új kollégiumi
férőhelyet fog létesíteni . A költségvetési törvényjavaslat azonban - akárcsak tavaly - az idén sem
tartalmazza ennek fedezetét . Módosító javaslatunk 630 új kollégiumi férőhely létesítésére biztosít
fedezetet .

Budapest, 2003 . december 2 .

Gyürk András
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