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Országgyűlési képviselő'

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/631 .

Tisztelt ElnökAsszonya

módosító javaslatot'

Módosító javaslat! '

A Magyar gőztársaság 2003. évikőltségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. ,¢-ában', 102. ,¢-a (1) bekezdésében' (121 . ,¢-a (7) bekezdésében ) foglaltaknak
megfelelően -

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

pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelésé t, illetve csökkentését

javasolom:



_2_

Javaslat a 2003, évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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+i" MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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X MINISZTERELNŐKSÉG

9 Felezeti kezelésű e161rányzatok

2 Célelőirányzatok

16 [7nnepirendezvényektámogatása 1 400,0 -350 .0 1 050 .0
1 MGkBdési kbltségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 - 350.0 1 050.0

XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ŐRŐKS G MINISZT RIUMA

10 Fejezeti kezelésű e181rányzatok

5 Egyéb feladatfutanszírozás

5 Határon túli magyarok kulturális támogatása 250,0 +SOy 300,0
1 Működési káltségvetés

5 Egyéb mű kbdési célú támogatások, kiadások 245,0 +50 2900

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tilruethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével Ssstefdggésben az elóüányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevétele/cet és támogatásokat részletező melléklet módosftósára irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelóüányzatokat normatívákat tartabnaZó mellékletek összefllggksben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel továbbá a normaszövegben szerepllí rendelkezésekkel



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 .

Budapest, 2002 . november 15 .
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Dr. Nyitrai Zsolt

	

Szijjarirtó Péter
Fidesz-Magyar Polgári Párt
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