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T/1220/216 .

Tisztelt ElnőkAsszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-óbanfoglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

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

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti -növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Módosító javaslat!

-A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~ (. . . . . .) bekezdés .. . . . .) pontjának akövetkezőmódosítását`

(elhagyását/kiegészítését) javasolom:

A Hsz. 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, %összegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .



_Z_
Javaslat a 2003 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása 1 400,0 -350,0 1 050,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 - 350,0 1 050,0

XXIiI Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatfinanszírozás

5 Határon túli magyarok kulturális támogatása 250,0 +300,0 550,0

1 M ű ködési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 245,0 +50 295,0

Megjegyzés: ajormanyomratványon tartalmilag-logikailag összetartozd, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás nSvelésévelvagy csökkentésével összefü88érben az eldQányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosftani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosúására irányuló javaslat összeJűggésben állhata törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalpazó mellékletek ösrzejűggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá anormaszöveRbem szeri~~líí rendelkezésekkel



Budapest, 2002 . november 15 .

Dr . Nyitrai Zsolt
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Indokolás

A határokon túl élő magyarság kulturális tevékenységeinek támogatása össznemzeti érdek . A kisebbségi
sorban élő magyarok identitásának megőrzésének egyik legfontosabb eszköze kulturális hagyományaik
ápolása . Ehhez a Magyar Államnak kötelessége segítséget nyújtani .

Szrffártó Péter
Fidesz - Magyar Polgári Párt




