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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/I1700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

1. A törvényjavaslat 32 . §. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolom :

„(2) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet
végző alapítványok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény
rendelkezései szerint részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (I. Országgyűlés
fejezet, 8. cím) . [Ezen előirányzatnak a támogatásra jogosult alapítványok részére történő
biztosításáról a hivatkozott törvény szerinti mértékben a Kormány gondoskodik .]"

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

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

növelését, illetve csökkentését javasolom :

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

(Millió jhrintbmi, egy tizedessel)
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Országgyűlés

8 Pártalapítványok támogatása

1 Táncsics Mihály Alapítvány 435,4 +8,9 4443

2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 406,0 +8,3 4i433

3 Antall József Alapítvány 112,1 +2,3 11 1444

4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és
Oktatási Szabadelvű Alapítvány

103,7 +2,1 1058

13 Média közalapítványok támogatása

1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 3500,0 -21,6 3 478 4
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Indokolás

A köztisztviselői illetményalap 35 .000,0 forintra emelése miatt a pártalapítványok támogatását 21,6 millió
forinttal kell megemelni a törvényi előírásokra figyelemmel . A (2) bekezdés módosítása szövegpontosítás,
mivel megállapodás történt a köztisztviselői illetményalapban, így a támogatás mértéke a törvényben előírt
mértékre módosult, a finanszírozás lebonyolításához már nem szükséges a Kormány .

Budapest, 2004. december




