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Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves
kereteiről szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a
Házszabály 94. ~-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali
részletezés szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasojuk:



Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy

tizedessel)

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagya támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletmódosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslatmásmellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben .szereplőrendelkezésekkel
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+~- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA~

TÁS

XI . BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai

2 Központosított el ő irányzatok

8 Könyvtári és közművelő dési érdekeltségnövelő támogatás 630,0 +126,0 7560
9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari

támo atása
1 000,0 +400,0 1 400.0

14 �ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása 500,0 +300,0 800.0

16 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki
támogatása

410,0 +60,0 4700



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5 . számú melléklete 8. 9 .
14 . és 16 . pontjainak az alábbi módosítását javasoljuk :

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Sor-
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Igénybevétel feltételei
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Könyvtári és
közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

S . számú melléklet a 2003 . évi . . . . törvényhez

Millió forintban

Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk

	

[630,0]
fenntartott nyilvános könyvtár 756,0
állománygyarapításához, a közművelődési
infrastruktíua technikai, műszaki fejlesztéséhez. A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeit a helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról
szóló 13/2002 . (IV.13 .) NKÖM rendelet határozza
meg .

9 .

	

Helyi önkormányzatok

	

Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha hivatásos

	

[1 000]
hivatásos zenekari és

	

zenekart és/vagy énekkart tartanak fenn, illetve

	

1 400,0
énekkari támogatása

	

abban az esetben, ha olyan hivatásos zenekart vagy
énekkart támogatnak, amellyel a zene-illetve az
énekkar működtetésére a helyi önkormányzat
2003 . szeptember 1-jéig hosszú távú - legalább 5
éves - közszolgáltatási szerződést kötött . A helyi
önkormányzatokat a támogatási keretbő l 865
millió forint működési kiadásokra, 135 millió
forint az önkormányzati hozzájárulás arányában
illeti meg. A támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes feltételeiről a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma - a Pénzügyminisztériummal
egyeztetett - tájékoztatók jelentet meg 2004 .
február 15-éig .

14 .

	

�ART" mozihálózat

	

Támogatásban azon .art. mozit fenntartó, illetve

	

[500,0]
fejlesztésének

	

nem önkormányzati tulajdonban lévő .art. mozit

	

800,0
támogatása

	

támogató helyi önkormányzatok részesülhetnek,
amelyek vállalják, hogy a támogatással kialakítják,
illetve javítják e filmszínházak műszaki, technikai,
kényelmi feltételeit. A támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeirő l a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma - a
Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót
jelentet meg 2004. január 31-éig .

16 .

	

Helyi önkormányzatok

	

Támogatást

	

igényelhetnek

	

a

	

helyi

	

[410,0]
állat- és növénykerti,

	

önkormányzatok,

	

ha

	

állat-

	

és

	

növénykertet,

	

470,0
vadasparki támogatása

	

vadasparkot tartanak fenn, vagy abban az esetben,
ha a fentiek működtetésére a 2004-ben hosszú távú
- legalább 5 éves - közszolgáltatási szerződést
kötnek . A helyi önkormányzatokat - kivéve a
Fővárosi Önkormányzatot - 50 millió forint
támogatás a működési kiadásokra illeti meg az
önkormányzati hozzájárulás arányában. A



A választások során a szocialista párt és Medgyessy Péter miniszterelnök nem mérte szűk
marokkal az ígéreteket . Mivel a kormány és a párt igyekszik kibújni az ígérétek teljesítése
alól, szükségesnek éreztük a kormány valódi működését meghatározó éves költségvetésben
bemutatni az elmaradást, számszerűsítve az ígéretek és a valóság közti különbséget.
Az egyes kiadási tételek esetében szándékosan nincsenek források megjelölve . Így tudjuk a
legjobban szemléltetni azt, hogy mennyire becsapták az embereket felelőtlen ígérgetésükkel .

A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege 2002 óta nem változott . A
támogatás növekedésének elmaradása súlyos gondokat okoz a könyvtári és közművelődési
hálózatban, ezért szükséges a támogatás jelentős növelése.

Az áfa törvény módosítása miatt jelentős bevételkiesés mutatkozik a zenekarok és énekkarok
költségvetésében . Ennek pótlását célozza a 400 millióval megemelt támogatási összeg.

Az �ART" mozihálózat fejlesztésének támogatására idén kórt pályázatok megmutatták, hogy az
igazán rászoruló vidéki mozik nem képesek megfelelni a pályázati feltételeknek. Ezért javasoljuk,
hogy egy 300 milliós elkülönített keretből ezeknek a kis vidéki filmszínházaknak a felújítását
szolgáló pályázatot írjanak ki .

A helyi önkormányzatok által fenntartott állat-és növénykertek, illetve vadasparkok kiadásai nagy
mértékben növekedni fognak a következő évben. Ezért indokolt költségvetési támogatásuk
emelése.
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támogatás igénybevételének feltételeit a nemzeti
kulturális örökség minisztere 2004 . február 15-éig
rendeletben szabályozza . 360 millió forint az állat-
és növénykertek, vadasparkokműködési, felújítási
és beruházási feladatainak pályázati úton történő
támogatására szolgál. A támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeiről a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma - a
Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót
jelentet meg2004 . február 15-éig .

Indokolás
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