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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az OrmiggyXis elnökének
Helyben

Iromginyszim : -PW~ k 413 O

Érkezett: 2

	

NOV 2 4

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséró7 szóló, T/1145. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . § (1) és a 102. § (1),
valamint a 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a T111451966 sz .
módosító javaslathoz kapcsolódva (7111451237 . bizottsági ajánlás 209. pon ja) az
alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjest jük elő. -

A törvényjavaslat 1. sz. mellékletének az alábbi módosítását javasoljuk :

- A törvényjavaslat 2007. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés), - a
túloldali részletezés szerinti - módosítását javasoljuk .

Kapcsolódó módosító javaslat



Javaslat a 2007, évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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TÁMOGA-
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XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti
kezelésű előirányzatok

17 Kihelyezett szakértői támogatás [408,3 -1000 3083
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [408,3] -1000 308,3

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti
kezelésű előirányzatok

37 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése [788,0] -1500 6380
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [788,0] -150,0 638,0

XX Oktatási és Kulturális Minisztérium
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás
4 Kulturális beruházások

6 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely +2500 250,0
rekonstrukciófának folytatása

Felhalmozási költségvetés2

3 Kormányzati beruházás +2500 250,0
Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elóírányzat-módositdrs tüntethetőfel (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 összefuggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefuggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2006 . november 14 .

r. Szili Katalin
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Indokolás

A Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely több évszázadon keresztül a magyar
királyok koronázási és temetkezési helye volt .

A Szent István király által épített koronázó templom maradványainak helyszínén
létrehozandó emlékhely kialakításával kapcsolatban először 1988-ban írtak ki
tervpályázatot. Ennek célja az volt, hogy méltó körülmények közé kerüljön a nemzeti
múltunkhoz szorosan kötődő középkori romkert. Ez a nyilvános, országos tervpályázat
nem vezetett eredményre, így ezután a több évig tartó régészeti kutatást és feltárást egy
újabb, de már meghívásos pályázat követte .

Az emlékhely megvalósítása, a védtető építése 1998 elején kezdődött meg . A
romterület részleges lefedése az építkezés megkezdése után több bírálatot is kapott, amely
a tervek és a kialakítás felülvizsgálatához vezetett .

2000-ben befejeződtek az 1 . ütem munkálatai, azóta azonban a végső kialakításhoz
szükséges további anyagi támogatás hiányában nem folytatódhattak a munkálatok .

A 2004. és a 2005. évi költségvetés által biztosított támogatás sajnos nem volt elég
a szükséges munkák befejezéshez .

Mindezek miatt szükségesnek látjuk, hogy a jövő évi költségvetés külön is
nevesítse egyik legfontosabb kulturális emlékünk rekonstrukciójának folytatását és (talán)
befejezését .

Warvasovszky Tihamér

Molnár Albert

	

Dr. Világosi Gábor
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