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Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Országgyűlési képviselő
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteirá7
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * ,
102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(A T15601/1698 . 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 csökkentésétjavasolom :

Kapcsolódó módosító javaslat



Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOG
A-TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA-
TÁS

XXII
I.

NEMZETI KULTURALIS ÖRÖKSEG MINISZTERIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Alapítványok támogatása

11 Politikatörténeti Alapítvány 265,5 -10,0 255 0

I Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 265,5 -10,0 255 0

XXI. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezet kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

12 Nagvkörű község, Szabadtéri Színpad építése 0,0 +10,0 10,00
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +10,0 10,00

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 mellékleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL
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Bal a György

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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Indokolás

Az egyre jelentősebb mértékű idegenforgalom indokolja egy színvonalas és többféle
igény kielégítését szolgáló szabadtéri színpad építését Nagykörű településen. Az építkezés
már jövő tavasszal megindulhatna, hiszen az építési tervek teljes egészében készen állnak . A
Tisza-tavi régió tanácsától az önkormányzat 10 millió forintot nyert, a hiányzó 10 millió
módosító indítványunk elfogadásával állna rendelkezésre .

Budapest, 2003 .november 18.

Szalay Ferenc
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