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Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában* ,
102 . ~-a (1) bekezdésében * (121 . ~-a (7) bekezdésében*)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



I/KÖröyKraxna/k~fny.doc

_ z _

Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXII
1 .

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

1 Beruházás

13 Szatvmaz, M ű vel ő dési ház 0,0 +490,0 4900

2 Felhalmozás) költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +490 .0 4900

X . MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Célelőirányzatok

7 Ünnepi rendezvények támogatása 1 085,0 -490 .0 5950

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 059,0 -490,0 5690

Megjegyzés : aforntanyo~mtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz

kapcsolódó bevétel más mellékfeteive4 Avagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat össze~ggésben állhat a tőrvényjavasfat
részelőirányzatokat, i+onnatívákat tartalmazó mellékletek összejül~ ""ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támo~ .atásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöver.~ben szerelőrendelkezésekkel.



Budapest, 2003 . október 28.
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Indokolás

A beruházás indokolt, hiszen a Művelődési ház a falu életének központja, alakítója . Az
önkormányzat saját erőt is fel tud mutatni az építkezés elindításához .
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