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Módosító iavaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ 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 - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom :



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

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Agazab célfeladatok

63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértő k
Egyesületének

(ACEEEO támo atása

25,0 -1000 ly

1 Működési költségvetés

5 Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 25,0 -1000 150

X. MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelési előirányzatok

1 Beruházás

_3 Naeykörű Termál Wellnes Központ épftése, I . ütem 00 +1000 Is
kútfás

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 00 +1000 1000

Megjegyzés: azaformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elbirányzat-módosítás tüntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összejliggésben előirányzathoz
Akapcsolódó bevétel állhat a más mellékleteivelvagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefiiggésben törvényjavaslat

" "részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ür résben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo : ~ ~ r ~ ~ ~ r r r ~ r r r ~ eben szerelőrendelkezésekkel.



Budapest, 2003 . október 21 .
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Indokolás

Az önkormányzat megállapodást kötött egy magáncéggel a Termál Wellnes Központ
építésével kapcsolatosan . A beruházás ugyan teljes mértékben a vállalkozó feladata, de az
önkormányzat a megállapodás szerint igyekszik majd pályázati pénzekkel, állami források
elérésével segíteni a mielőbbi megvalósulást. A tervezett teljes beruházás költsége 2 milliárd
forint, de egyelőre az első ütem, a kútfúrás a létfontosságú, hiszen minden szakpályázat
feltétele a víz minőségének ismerete .

Módosító javaslatunk elfogadása esetén az első ütem valósulhatna meg, amely előfeltétele
lehet a teljes beruházás megvalósulásának .
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