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KULTURÁLIS ÉS SAJTÓ BIZOTTSÁG

Dr. Szili Katalin asszonynak,
crz Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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.

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

túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

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

(iiillió forinibcm . egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT ELOIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS+l MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS
XXIII Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Kulturális feladatfinanszírozás

1 Kulturális célfeladatok 1590,0 +255,0 1 845 .0
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 194,2 +117 .4 311 6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,1 +37,6 109 7
5 Egyéb működési célú támogatások,

kiadások
514,2 +255,0 769 2

15 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és
kötelezettségek

908,0 +100,0 10080

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 113,4 +100,0 213 4
31 Filmszakmai támogatások

1 Működési költségvetés 220,0 +250,0 470 0
1 Személvi juttatások +113,6 1136
2 Munkaadókat terhelő járulékok +36,4 436,4
5 Egyéb működési célú támogatások,

kiadások
220,0 +100,0 320 0

33 Néviegyünk Európában, magvar kulturális évadok +845,0 845 0
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások +526,5 526 5
2 Munkaadókat terhelő járulékok +168,5 168 5
3 Dologi kiadások +150,0 150 0

16 Millenniumi Városközpont Kulturális Tömbbel kapcsolatos
kiadások

7874,0 -1450,0 64240

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7874,0 -1450,0 64240

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválasztJratatlan előirányzat-módosítás hintethető fel (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
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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Indokolás

A fejezeten belüli egyéb törvényi sorok közötti számszerű módosítás indoka az, hogy az egyes
kulturális feladatok megtervezett előirányzatai nem fedezik a támogatási igényeket, növelésük
indokolt. A Kulturális célfeladatoknál a jövő évi többletfeladatok, így többek között a nemzeti
évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezések kiadásai miatt, a Kulturális szaktörvényből adódó
Feladatok és kötelezettségek a minimálbér emelése és egyéb feladatok miatt, a Filmszakmai
támogatásoknál a kormányzati célokhoz kapcsolódóan szükséges növelni az előirányzatokat . Kiemelt
kulturális feladat a külföldi kulturális rendezvényeken a magyar megjelenés biztosítása, melynek
fedezetét önálló, Névjegyünk Európában, magyar kulturális évadok soron indokolt megtervezni .

Budapest, 2003 . december 4 .

Pe Iván
V) ;

izot~ag elnöke
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