
Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

terjesztünk elő.

T/560í/1379 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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 -

módosító javaslatot

Módosító layaslat!

A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelésé t,

illetve csökkentésétjavasoljuk:



(Millió forintban, egy tizedessel)
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_2_
Javaslat a 2004. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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X . MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közala ítván támo atása

500,0 +170,0 6700

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások 500,0 +170.0 6700

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

20 Fejezeti tartalék 1 014,7 1 014,7 -170,0 -170 .0 8447 8447

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 állhata törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze d ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel
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Indokolás

A kormány a tavalyi évhez képest a Közalapítványt több mint 150 millió forinttal kisebb
összeggel támogatja. A hazai kisebbségek államalkotó tényezők. Fokozottabb támogatásuk a
magyar kisebbségi politika hitelességét erősítené .
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