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Kapcsolódó módosító javaslat

AMagyar Köztársaság 2004 évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
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/5601/1207 . számú módosító javaslathoz

kapcsolódva)

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

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



(Millióforintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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ELŐIRÁNYZAT
EL IItANYZAT-MODOSITAS

+~- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XXII
I"

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

13 Asotthalom Közössé g iház 0,0 +409.0 4090
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +409.0 4090

XXII
I"

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék 968,2 968,2 -409,0 -409,0 5592 5592

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan tüntethető kiadás növelésével csökkentésével
kapcsolódó

előirányzat-mádosítbs (a
bevétel

fel vagy összefüggésben az elbirányzathoz
vagy a támogatós összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására állhat a más

részelő?rán
mellékleteiveG A

zatoka
irányuló

normatívákat tartalmazó
javaslat

mellékletek
összefüggésben törvényjavaslat

össze ~ ^atbsokat részletezőmellékletekke továbbá a normaszöve<~ben szerv ulőrendelkezésekkeG



Indokolás

A beruházás indokolt, hiszen a közösségi ház a falu életének központja, alakítója. Az
önkormányzat saját erőt is fel tud mutatni az építkezés elindításához.

Budapest, 2003 . november 28 .
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