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Országgyűlési képviselő
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/2349 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiró7 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 T/5601/985 . 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
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MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT+1

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XXII
I

NEMZETI KULTURALIS ÖRÖKSEG
MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Társadalmi szervezetek támogatása

11 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 133,0 -51,0 82,0
1 Működési költségvetés

5 Egyéb müködési célú támogatások, kiadások 133,0 -51,0 82,0

XXII
I.

NEMZETI KULTURALIS ÖRÖKSEG
MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

13

2

integrált,
Törökszentmiklós. Kistérségi feladatokat ellátó 0,0 +51,0 51 ,00többfunkciós, közművelődési és kulturális

intézményrendszer kialakíása a meglévő épületek bővítésével
(könyvtár művelődési közport kiállító terem)

Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +51,0 51,00

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
részelőiran zatokay normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezte mellékletekkel . tnvhhhó a anrmnczRvonhnn -'nth ro.rdol4o~ócoGGol



Budapest, 2003 . novemberz6 .
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Búsi Lakos
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Indokolás

A kulturális központ kialakításának költsége 1 milliárd 431 millió forint . A törökszentmiklósi
önkormányzat a beruházáshoz mintegy 120 millió forintot tud elkülöníteni . Módosító
javaslatom elfogadásával 2004-ben el lehetne indítani az építkezést . A 2006-ban befejeződő
beruházás segítéségével Törökszentmiklóson korszerű, többfunkciós, minden igényt kielégítő
kulturális központ jöhetne létre . A központ megépülésével Törökszentmiklós a térség
kulturális központjává válhatna.

Módosító javaslatom elfogadásával egy kistérségi feladatokat ellátó integrált, többfunkciós,
közművelődési és kulturális intézményrendszer kialakítását lehetne elkezdeni a már meglévő
épületek bővítésével, (könyvtár, művelődési központ, kiállító terem) .
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Fidesz-Magyar Polgári Szövetség


