
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

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

terjesztünk elő.

Országgyűlési képviselő

T/5601/1354 .

Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

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

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasoljuk.'



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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X . Miniszterelnökség
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

7 Ünnepi rendezvények támogatása 1 085,0 -350,0 735,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 059,0 -350,0 709,0

XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

5 Egyéb feladatfinanszírozás

5 Határon túli magyarok kulturális támogatása 270,0 +350,0 6200

Működési költségvetés

Egyéb működési célú támogatások, kiadások 263,0 +350,0 6130

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-Logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben 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
részelőarán zatokay normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel.



Budapest, 2003 . október
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Indokolás

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