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az Országgyűlés elnökének
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T/5601/1692 .

Tisztelt ElnökAsszony!

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
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

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

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

illetve csökkentésétjavasoljuk:



(Millióforintban, egy tizedessel)

vxawsna~an s,y.aa

_2_
Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

13 Diósberényi katolikus templom rekonstrukciója 0,0 +1900 190
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormánvzati beruházás 0,0 +1900 190

X . MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Fejezeti tartalék 314,6 -1900 2956

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások 314,6 -1900 2956

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 zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ri ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel



Diósberény Tolna megyei hátrányos helyzetű kistelepülés, magas munkanélküliséggel . A
település római katolikus temploma épületének, valamint tornyának halaszthatatlan
megerősítése évek óta komoly gondot okoz a helyi közösségnek. Az épület felújításának
költségei meghaladják az egyház finanszírozási lehetőségeit, ezért feltétlenül állami
támogatás szükséges a beruházás megvalósításához .

Budapest, 2003 . október 30.
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