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Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában, 102. ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - csatlakozva a T/1220/536. sz. módosítójavaslathoz

kapcsolódó módosító javaslatot

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését illetve csökkentésétjavasoljuk:



Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Milliójoriniban, egy ti.edessel)
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XXIII NEMZETI KULTURÁLIS R KS G MINISZT RIUMA

IO Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

32 Miskolci Nemzeti Színház ..Bartók+" elnevezésű 0,0 +20,0 200
oaerafesztiváljának famosatása

Felhalmosási költségvetés

3 Ecvéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +20,0 200

X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Célel ő irányzatok

g~ Térség - és település-felzárkóztatási célel ő irányzat 12 000,0 -20,0 11 980.0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 415,3 -20,0 10 395.3
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elválaszthatatlan kiadás növelésével vagy összefitggécben előirányzathoz
gl'egyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól előirányzat-módosUás tllntethet8jel (a

más mellékleteivel A
kapcsolódó bevétel

módosítására óllhata
vagy a támogatás összegét is módosítani szllkséges). A kiadásokat, bevételeket és tómogatbsokat részletezőmelléklet Irányulójavaslat összeJllggésben törvényjavaslat

részelőirányzatokat normatlvákattartalmazó mellékletek össze ~yésben állhatnaka kiadásokat bevételeket tá atásokat részletezómellékletekkel továbbá a normaszöv ben szerer.l8rendelkezésekkel



Budapest, 2002 . november 26.
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Indokolás

Három éve kerül megrendezésre a nagy nemzetközi visszhangot kiváltó �Bartók+"
operafesztivál . 2003-ban a fesztivál a �Bartók+Csajkovszkij" címet viseli . Ahhoz, hogy a
fesztivál szervezése elindulhasson szükséges a 20 millió forintos központi költségvetési
támogatás biztosítása. A rendezvény nemcsak Miskolcnak és a régiónak, hanem az egész
országnak jelentős kulturális eseményt jelent .

ek András
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