
terjesztek elő.

Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének
Heleben

T/1220/141 .

Tisztelt ElnökAsszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/I220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában*, 102. ~-a (1) bekezdésében (121 . ~-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom:



_2_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
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+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÜKS G MINISZT RIUMA
10 Fejezeti kezelési el őirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatainak és a Nemzeti
Színház Rt. működésének támo arása

6 424,0 - 500,0 5 924,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások 6 424,0 -500,0 5 924,0

XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRŐKS G MINISZT RIUMA

10 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

16 Nemzeti kulturális örökség digitalizálása 300,0 + 500,0 800,0
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatósok, kiadások 84,0 +500,0 584,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag Összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan kiadás
kapcsolódó

elli'srányzat-módosítás növelésével
bevétel

tüntethet8jel (a csökkentésévelvagy a támogatás összegét
vagy azrs módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletmódosllására

összeJLggésben előirányzathoz

részelb~rán zatokat normatívákat tartalmazó mellékletek
irányuló javaslat állhataÖssze ésben állhatnak

összeJhggésben más mellékleteivel Aa kiadásokat bevételeket támo arásokat részletezBmeQékletekkel
törvényjavaslat

továbbá a normaszöve ben szere 18rendelkezésekkel



Budapest, 2002 . év november hó 18 . nap
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Indokolás

A nemzet digitális emlékezetének megalkotására évek óta különböző kezdeményezések történtek . A már
meglévő kulturális örökség feldolgozására finanszírozási és a szükséges törvényi háttér hiányában nem
volt lehetőség . A Nemzeti Audio-vizuális Archívum kialakítása jelentené a kulturális örökség
megismerésének legfontosabb forrását a növekvő hazai hálózati társadalom számára. A megnövelt
forrásokkal a költségvetés elegendő erőforrást biztosíthat, s így a tartalmak jóval nagyobb részét érhetnék
el a polgárok .

Rogán Antal

Fidesz - Magyar Polgári Párt




