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- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

Országgyűlési képviselő
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Kapcsolódó módosító iavaslat

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * , 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(kapcsolódva a T/11700/1156 . számú módosítójavaslathoz)
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX . HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

2 Központosított előirányzatok

14 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek
tulajdonosainak kártalanítása

885,0 +665,0 1500,0

XXI NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésé előirányzatok
38 Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete 683,7 -665,0 18,7

1 Működési költségvetés 200,0

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 883,7 -665,0 218,7

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az etőtrányzatizoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékteteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Indokolás

Több, mint 1000 (kb . 1200-1300) károsult várja, hogy segítsenek rajta . Egyre több az életveszélyes
állapotban lévő, elbontandó ház, a többi lakóépület is egyre jobban károsodik .

Budapest, 2004 . november 16.

N: urai Zsolt
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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