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Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

T/5601/2167 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában * , 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(T15601!1378. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztünk elő.

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

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

illetve csökkentését javasoljuk:

Kapcsolódó módosító javaslat!
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
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+l - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XXIII . NEMZETI KULTURALIS ÖRÖKSEG MINISZTERIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

13 Mátyás templom rekonstrukciója 0,0 +5000 500 0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +500 0 500 0

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSEG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék 968,2 968,2 -500,0 -500,0 468 2 468 2

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (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 mellékleteiveG A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részleterő mellékletekkel . továbbá a normaszövephen szorenlű rendelke~ócekkeL
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Indokolás

A Mátyás templom Béla-tornyán meglazultak Zsolnay-féle mázas cserepek és az aláhulló
darabok miatt 60 négyzetméterrel bővíteni kellett a látogatók elől 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 .
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