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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/11700/1721 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom:

Kapcsolódó módosító javaslat!
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Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

1 Normatív hozzájárulások

22 Alapfokú művészetoktatás 11268,4 +1048,0 12316,4

IX . Helyi önkormányzatok támogatásai

2 Központosított előirányzatok

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

25300,0 -1048,0 24252,0

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 összelüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . december 7 .

Magyar Demokrata Fórum
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- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 22.

pontjának a következő módosítását javasolom :

3. számú melléklet

22. Alapfokú művészetoktatás

a) Zeneművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[95 000] 110 250 forint/tanuló

b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

58 000 forint/tanuló

Indokolás

A Magyar Demokrata Fórum elfogadhatatlannak tartja, hogy a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetése az alapfokú művészetoktatás területén visszalépést jelent a 2004 . évhez viszonyítva. A
normatíva nem emelkedik a 2004 . évi szinthez képest . Módosító javaslatunk a zeneművészeti ág terén a
2004 . évi fajlagos összegek 5%-os növekedésével számol . Ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy a
képző-, és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág normatívája esetében az eredeti összeg
szerepeljen, annak összege ne csökkenjen a Parlament által november 30-án elfogadott 43 600 forintra,
ezáltal az önkormányzatok helyzete e területen tovább ne romoljon .

Sisák Imre
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