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Helyben

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, 102 .
§-a (1) bekezdésében (121. §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

-terjesztek elő.

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

változásaként, a törvényjavaslat 63 §-ának a következő új bekezdéssel való kiegészítését javasolom

azzal, hogy a jelenlegi szöveg (1) bekezdéssé változik:

"63 §.(2) A közszolgálati média részvénvtáisaságok struktúraátalakítására szolgáló célelőirányzat
(L Országgyűlés fejezet . 13 . cím, 1 . alcím) a tulajdonos média közalapítványok számára biztosított
céltámogatás, melynek felosztásáról, valamint a felhasználás és folyósítás feltételeiről az alapító
Országgyűlés-illetékes bizottságának javaslatára-határozatban dönt. "

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

állami pénzalapok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -

növelését, illetve javasolom:

Bizottsági módosító javaslat!
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Javaslat a 2003 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
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Budapest, 2003 . november 4 .

Indokolás

A közszolgálati média részvénytársaságok struktúraátalakításával kapcsolatos költségek fedezetére
szolgáló előirányzat .

Pető Iván
A bizottság elnöke


