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Módosító javaslat!

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 - növelésé t,

illetve csökkentésétjavasoljuk:



(Millióforintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

13 Bogdásai katolikus templom rekonstrukciója 0,0 +766 76

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +766 76

X . MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Fejezeti tartalék 314,6 -766 3070

1 Működési költségvetés

5 Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 314,6 -766 3070

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányulójavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ú ésben állhatnaka kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletezőmellékletekkel továbbá a normaszőve ben szere lő rendelkezésekkel



Bogdásán a római katolikus templom tetőfedésének felújítása elodázhatatlan feladattá vált . A
sorozatos beázások veszélyeztetik az épület szerkezeti biztonságát, valamint a templom
freskóinak megóvását . A katolikus egyház saját költségvetésébő l nem tudja biztosítani a
felújításhoz szükséges forrásokat; ezért állami támogatás szükséges a beruházás
megvalósításához .

Budapest, 2003 . október 30.

UKdzös/KraxnaMfny.da

Indokolás

ÉR KEZETT
2003 0 KT 31.

i~~.-r ~-, á z~
Bánki Erik

	

Dr. Hargitai János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

	

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


