
Országgyűlési képviselői /

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, Tl1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában, foglaltaknak megfelelően -

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami
pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését
javasolom :

A nem kívánt szövegrész törlendő .

T/1220/258 .

Tisztelt ElnökAsszony!

módosító javaslatot

terjesztünk elő .

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2003 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+~ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

R " MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

5 Egyházak támogatása

2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és
egyéb beruházások

500,0 +3500,0 4000,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 4000,0

XXII . PENZUGYMINISZTERIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

4 Lakossági illetékek 74700,0 +3500,0 78200,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválasTlhatatlan előirányzat-módosftás tüntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével az előirányzathoz
kapcsolódó

ősszeftiggésben
bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges).A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosftására irányulójavaslat ősszefriggésben állhata más mellékleteivel. A

részelőarán
törvényjavaslat

tatokat normatfvákat tartalmazó mellékletek össze « ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel.
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- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat . . . . ., számú melléklete . . . . . .
pontjának a következő módosítását` (elhagyását/kiegészítését`) javasolom :

. . . . . . . .. . számú melléklet

Budapest, 2002.11 .18 .
2001 NOV 2 0

-e~C~c.~~
~_

Indokolás

A költségvetési törvényjavaslatban szereplő 500,0 millió Ft csak töredéke (alig több, mint 10%-a) az
elmúlt években az egyházak részére ilyen címen rendelkezésre álló összegnek, miközben a
műemlékeknek legalább 40%-át az egyházak kezelik . Ezen túl sem az egészségügyben, sem a
közoktatásban sem a kulturális intézményeknél nincs külön egyházi beruházási keret. Erre címzett
támogatást sem igényelhetnek, így a műemlékek mellett a közszolgálati intézmények beruházásait is
ebből a keretbő l fedezik .
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997 . évi CXXIV. törvény
mellett sérül a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék közötti Megállapodás 4 . cikk (2)
bekezdésében, valamint a Kormány és a többi egyházak között létrejött megállapodásokban
meghatározott elv is, miszerint a Magyar Állam az egyházi műemlékek és egyéb ingatlanok
rekonstrukcióját, beruházását arányosan támogatja .

Harrach e er

	

Dr. Semjén Zsolt

	

Dr. M
Fidesz - Magyar Polgári Párt

	

MDF
Szászfalvi László




