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Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/1109 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérőt 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

Módosító iavaslat

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millióforintban, e~ tizedessel)
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XXIII . NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezet kezelés ű előirányzatok

1 Beruházás

13 Zirci M űv.ház átalakítása, multifunkcionális épületté 0,0 +502,0 5020_

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +502 .0 502 .0

XIII . HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 11 370,4 -502 .0 10 868,4

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2 562,0 -502,0 2 060

Me~Cl'egyzés : a!orrrrarryorrrtarványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egyarástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel Avagy a tárriogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel.
részelőirárr tatokat, normatívákat tartalrrrazó mellékletek össze ü ésberr állhatnak a kiadásokat, bevételeket (tárno atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a rroraraszöve ben szere lő rendelkezésekkel.



I'Kd:DS'Kramat~fiay.da

Indokolás

A Zirci Művelődési házat át kell alakítani multifunkcionális épületté, ugyanis a
település lakosságának az igénye ezt már évek hosszú sora óta indokolja.

Zircen ez az egy épület válna a támogatás megítélése után is csak ilyen
jellegűvé .

~RKEZETT
Budapest, 2003 . október 27.
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