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Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróT 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 -



Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXIII . NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezet kezelés ű előirányzatok

1 Beruházás

13 Veszprém Vár . M ű v . közp . rekonstrukció 00 +1 533 .0 l 533,0

2 Felhabnozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 00 +1 533,0 1 533,0

XXV . INFORMATIKAI ES HIRKÖZLESI MINISZTÉRIUM

3 Hírközlési Intézmények

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5 571,0 -1 533 .0 4 038,0

Megjegyzés tüntethető kiadás növelésével csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
~ a fo rnranyorvfalvánYon tartalmilag-log ikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás fel (a vagy

más mellékleteivel. A
ka melléklet módosítására állhat a törvényjavaslat
Pcsolódó bevétel vagY a távnogatás összeg ét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező irányuló javaslat összefüggésben

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (tánvoieatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a nonnaszövek~ben szerealő rendelkezésekkel.



Budapest, 2003 . október 27.
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Indokolás

A Veszprém Városi Művelődési Központ rekonstrukciójának támogatását a kormányzatnak
mindenképpen pénzügyi támogatás formájában biztosítani indokolt, ugyanis megyei jogú
városnak ez az egy ilyen jellegű épülete van és ennek legalább meg kell ütnie az Európai
Uniós színvonalat, a jelen állapotában sajnos ettő l nagyon távol van.
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