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Kapcsolódó módosító javaslat!

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséró7 szóló, T/1145. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot*

T/11451164. számú módosító javaslathoz kapcsolódva

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2007. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom:



-z
Javaslat a 2007. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

(Millió forintban, egy tizedessel)
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

6 Egyéb oktatási tevékenvségek és szolgáltatások beruházásai

5 Na"kereki Általános Iskola tornatermének megépítése 0,0 +120,0 120 0

2 Felhalmozási költsévetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +120,0 120 0

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

2 . Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4773,5 -120 46535

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2532,5 120,0 2412 .5

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJtiggésben 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

2001-ben fejeződött be a nagykereke iskola rekonstrukciója, amelynek keretében öt új tanterem épült . A
település egyetlen Általános Iskolájába járó gyermekek tornatermi foglalkoztatását oldaná meg a
létesítmény .

Budapest, 2006 . november 24.

Dr. Vitányi István
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