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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteirá7
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként a következő módosításátjavasoljuk:

- A törvényjavaslat 2004 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentését javasoljuk:

Módosító javaslat!



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy li edessel)
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I. Országgyűlés

10 Magyar Rádió támogatása

2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 660,0 + 100,0, 760 0

X . MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelési előirányzatok

2 Célelőirányzatok

3 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 195,1 -100,0 195,1

1 Működési költségvetés

I Személyi juttatások 30,0 030,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,1 9,11
3 Dologi kiadások 156,0 -100,0 56,00

Megjegyzés: a jormanyomtatvbnyon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethető jel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összejtiggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Budapest, 2003 . október 29 .

n

Gyürk András

Indokolás

A Magyar Rádió művészeti együttesei kiemelkedő szerepet játszanak a magyar kulturális életben, számos
nemzetközi elismerést szerezve Magyarországnak . Ennek ellenére a művészeti együttesek támogatása egy
forinttal sem változik a jövő évi költségvetés tervezete szerint . Az általunk javasolt százmillió forintos
támogatás-növelés hozzásegíthet ahhoz, hogy a művészeti együttesek méltó körülmények és díjazás
mellett végezzék feladatukat . Értéket őrizve és követendő értékrendszert mutatva a fiatalabb korosztályok
számára .
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