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Módosító tavaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiróZ
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 csökkentését javasolom :



Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXII1 . NEMZETI KULTLfRÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezet kezelésű elő irányzatok

1 Beruházás

7 Pápai Zsinagóga rekonstrukciója 0,0 +l 367 .0 1 367,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +l 367.0 1 367 .0

X . MINISZTERELNÖKSÉG
7 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Célelőirányzatok

15 Kormányzati informatika támogatása 4 590,1 1 367,0 3 223,1

1 M7ködési költségvetés

3 Dologi kiadások 2 880,0 -1 000,0 1 880,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 1 710,1 -367,0 1 343,1

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástó[ elválaszthatatlan előirányzatanódosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagya támogatás összegét is módosítana szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat résúetező rnelléklel utódosítására irányuló javaslat összefüggésben állhal a törvényjavaslat más mellékletelve% A
részelőarán zatokat, norrrratívákat tartalurazó urellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (tánro arásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel.



Budapest, 2003 . október 27.
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Indokolás

Pápán a Zsinagóga állapota már nagyon leromlott állapotban van, komoly rekonstrukcióra
szorul . Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a költségvetésb ő l teljesen indokolt módon erre
megfelelő támogatást lehet biztosítani .
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