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módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában
foglaltaknak megfelelően -

A törvényjavaslat 2004 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentését javasoljuk:



(Millió forintban, egy tizedessel)
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_2_
Javaslat a 2004. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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XXIII . NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

1 Beruházás

13 Mátyás templom rekonstrukciófa 0,0 +500,0 5000

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +500,0 5000

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

3 Hírközlési Intézmények

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5 571,0 -500.0 5 071,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ú ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo arásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere Lő rendelkezésekkel



A Mátyás templom Béla-tornyán meglazultak Zsolnay-féle mázas cserepek és az aláhulló
darabok miatt 60 négyzetméterrel bővíteni kellett a látogatók elő l vaskordonnal lezárt
területet . Az épületet évente 1 millió turista keresi fel, megérdemli a felújítást, amelyre már az
előző kormány ígéretet tett . A templom felújítására utoljára a 60-as években került sor. Az
épületen még látható az 1994-ben elkövetett robbantás nyoma is . Több szakvélemény
egybehangzó állítása szerint a teljes felújítás mintegy 5 Mrd forintba kerülne . A módosító
javaslatunk az első évi feladatok pénzügyi hátterét biztosítaná .

Budapest, 2003 . október 29 .

	

ÉRK~~ITT

UKÖZÖS/KramaM(ny.doc

Indokolás

2003 0 K T

	

s 1.

Dr. Hargitai János

	

Móring JózsefAttila
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

	

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


