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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
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő .

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

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egytizedessel)
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XXII
I.

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSEG MINISZTERIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

13 Budavári Mátyás temulom rekonstrukciója 0,0 +5000,0 5000,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +5000,0 5000, 0

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Energiagazdálkodási Célelőirányzat

1 Energiagazdálkodás 34829,0 -5000,0 29829,0
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34829,0 -5000,0 29829,0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás ttintetJtető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzatleoz
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



Indokolás

A Budavárban található Mátyás templom Magyarország egyik legmarkánsabb épülete, amely
mind a hitéletben, mind pedig a turizmus terén központi szerepet tölt be . Utoljára a II .
világháborút követően rekonstruálták, sajnos akkor sem a megfelelő anyagok és építészeti
megoldások alkalmazásával . Azóta e műemlék templom rekonstruálására nem került sor, a
régóta tervbe vett felújítás folyamatosan húzódik, még a legfontosabb állagmegóvási
munkákat sem végezték el . A tulajdonos Római Katolikus Egyháznak nincs elegendő forrása a
rekonstrukcióra. A templom jelenleg olyan állapotban van, hogy védőhálóval kellett
körbevenni, mert a faláról lehulló törmelékek miatt életveszélyessé vált a környezete . A
szükséges rekonstrukciós munkák költsége az előzetes számítások szerint mintegy ötmilliárd
forintba kerülne .

Budapest, 2003 . október 28 .
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