
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ 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 50.§-ának új (15) bekezdéssel történő kiegészítését javaslom, az alábbiak
szerint:

„A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges
jogosítványai"

50.§

(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti kulturális örökség
minisztere kezdeményezése alapján, a belügyminiszter egyetértésével a XXIII . Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma fejezet 10 . cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 2 . Kulturális
feladatfinanszírozás alcím, 1 . Kulturális célfeladatok jogcímcsoport terhére, az önkormányzati
feladatellátást érintő támogatásokat a XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. Helyi önkormányzatok
támogatásai, hozzájárulásai cím megfelelő jogcímcsoportjaira átcsoportosítsa .

2. A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés) - a túloldali

részletezés szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :
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Kulturális és sajtó bizottság

T/5601/2885 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Bizottsági módosító iavaslat!
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintbon. egy tizedessel)
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+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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xxIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

2 Múzeumi rekonstrukció 1 550,0 -55,0 1495.0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 1550,0 -55,0 1 495 0

11 Kulturális tevékenységek beruházás[a]i kiadásai 3266,0 -3266,0

[2] [Felhalmozási költségvetés]

[4] [Kormányzati beruházás] 3266,0 -3266,0

1 KöZQVűiteménvi fejlesztések +634,0 634 0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás +634,0 634 0

2 Művészeti fejlesztések +50,0 050,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás +50,0 050,0

3 Örökségvédelmi fejlesztések +905,0 904 0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás +905,0 904 0

4 Külfbldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciósa, +145,0 145 0
kiépftése

2 Felhalmozási költségvetés +145,0 144 0

4 Kormányzati beruházás

5 Páva utcai zsinagóga átalakítása Holocaust Múzeum és +800,0 800 0
Dokumentációs Központtá

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás +800,0 800 0

6 Auschwitzi és Páva utcai Holocaust Kiállítás +200,0 200 0

2 Felhalmozási költségvetés
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4 Kormányzati beruházás +200 .0 200.0

7 Beruházási tartalék +447,0 447 .0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás +447 .0 447.0
1[314 Egyéb beruházási célok 3000 .0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 3000,0

2 Kulturális feladatfinanszírozás
1 Kulturális célfeladatok 1590,0 +2330,0 3920.0

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatás 194,2 +30,0 224 2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,1 +9,6 781,7
3 Dologi kiadások 99,5 +2050,0 2 1495
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 514,2 +190,4 704 6

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 710,0 +50,0 760 0

[3] [Kulturális tevékenységek ÁFA kompenzációja] 2000,0 -2000,0

[2] [Felhalmozási költségvetés]
[3] [Egyéb intézményi felhalmozási kiadások] 2000,0 -2000,0

7 Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok
[támogatása] feladatai

1743,0 -10,0 1 733 0

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1743,0 -10,0 1 733 0

8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai[nak
támogatása}

4730,2 -10,0 47202

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, 4730,2 -10,0 4720,2

34 A38 kulturális proiekt támogatása +50,0 50 0
1_ Működési költségvetés

5_ Egyéb működési célú támogatások, +50,0 050,0
L; .. .7ó~ ..L

20 Fejezeti tartalék 968,2 968,2 -200,0 -200,0 768 2 768,2
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Megjegyzés: a form«nvomtatvrinyon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elvríl(iszthatntlan előirrínvzat-naódosítrís tüntethető jel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirrírryzathoz
kapcsolódó bevétel irn,oja támogatás össze,-ét is módosítani szük se es) . A brndrrsoknt, bevételeket és lantosrtnsob~rrt részletező melléklet mórlosítrisrirn
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irrínl •uló janaslrrt összefu„estien rílUrat a törvétpjavnslrrt más mellékleteivel. A
részelőirónvzatokat, normntívríkat tartalmazó mellékletek összejtig,ésben állhatnak a kiadrísoknt, bevételeket (trínrogatrisokrrt, részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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Indokolás

A normaszöveg kiegészítése a törvényi felhatalmazás tartalmát pontosítja, az érintett forrás pontos
meghatározása révén .

Az Áfa-kompenzációként jelölt törvényi sor törlésének alapja az a megfontolás, amely szerint az egyes
jogszabályi változásokkal összefüggésben a forgalmi adó kompenzációnál komplexebb támogatás növelés
valósítható meg a kulturális célfeladatok törvényi sorról .

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma XXIII . fejezet 10/1/11 Kulturális tevékenység felhalmozási
kiadásain belül a táblázat szerinti jogcímek létrehozását a feladatok törvényi szintű elhatárolásának
indokoltsága alapozza meg .

Ugyanezen fejezeten belül az Egyéb beruházási célok 10/1/13 címszámának változását 10/1/14 címszámra
az indokolja, hogy a 10/1/13 címszámon korábban már más beruházási feladat nevesítésre került .

A 10/2/34 új törvényi sor létrehozásával egy új, fontos, egyedi kulturális kezdeményezés számára
teremthető meg a finanszírozás lehetősége .

A 10/2/7 és 10/2/8 törvényi sorok megjelölése módosítása során a javaslat figyelemmel van az ezen
társaságokra vonatkozó alapvető jogi szabályozás természetére, biztosítva ezzel a támogatástól különböző
alapítói vagyonjuttatás lehetőségét .

Budapest, 2003 . decembert 4 .


