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Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * ,
102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot (kapcsolódva a

T15601/985 . számú módosító javaslathoz)

terjesztünk elő .

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Ka csolódó Módosító 'avaslat



Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió orintban, e tizedessel

UKözös/Kr-/ktfny.doc

Feje-
zet
szám

Cím
szám

Alcím
szám Jog-

cím-
csop .
szám

Jog -
cím
szám

Előir

szám

Ki-
emelt
ei .
szám

Fejezet
neve

Cím név
Alcím
név

Jogcím-

°nev .

Jogcím
név

Eloir.
csop .
név

Kiemelt
elóirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+ - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS
XXII

I .
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezet kezelésü előirányzatok

1 Beruházás

13 Ajka Nagy László Vár . Műv . köze . és Városi Könyvtár átalakítása, 0,0 +526,0 526,0bővítése, rekonstmkcióia

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +526,0 526.0

XXII
I.

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék 968,2 968,2 -526,0 -526,0 442 2 442 2

Megjegyzés :
kapcsolódó
részelőirányzatokat,

bevétel
a formanyomtatványon

vagy
normatívákat

a támogatás
tartalmazó

tartalmilag-logikailag
összegét is

mellékletek

összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás
módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező

összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat)
melléklet
részletező

módosítására
tüntethetőfel

mellékletekkel,
irányuló

(a kiadás

továbbá

növelésével
javaslat összefüggésben

a normaszövegben

vagy csökkentésével

szereplő
állhat a törvényjavaslat

összefüggésben

rendelkezésekkel
más

az előirányzathoz
mellékleteivel A



Budapest, 2003. november 27 .

Dr. Kovács Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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Indokolás

Ajkán a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár látja el az ajkaiak
kultúrálódásra való igényét leginkább .
Az intézmény m ár rég nem tart 1 épést ezen i gényekkel, a z U niós e lvárásokról m ár a em i s
szólva. Ahhoz, hogy ez a helyzet pozitívan változzon, indokolt az átalakításra, bővítésre és
rekonstrukcióra a költségvetési támogatás odaítélése .
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Dr. Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


