
Országgyűlési képviselő
Lehet Más a Politika

Ors yGlú Hdvasta :i

Ercamányszám : 11 G5 514 8 -3

Érkezett : 2G12
Fti~

N 2 9.

Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2013 . évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését,

	

illetve

	

csökkentését

	

javaslom:
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Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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I. ORSZÁGGYŰLÉS

10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1 Közszolgálati hozzájárulás [68 169,6] -17 500, 0 50 669,6

IX IX . HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA I

Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
[ 0,0] +3 000 .0 3 000. 0illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok

feladata i

9 Hátrányos helyzetű kistérségek, önkormányzati céltámogatások, [ 0,0] +3 000 .0 3 000. 0közösségfejlesztő referensi hálózat létrehozása feladatai

10
Hátrányos helyzetű kistérségek, önkormányzati céltámogatások,

[ 0,0] +2 000,0 2 000. 0közösségi közlekedés fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű
térsédekben feladatai

11 Hátrányos helyzetű kistérségek. önkormányzati céltámogatások [ 0,0] +250 .0 2500aktív önkormányzati tájékoztatási feladatai

XVII XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

20 Fejezeti kezelésű előirányzato k

39
Közösségi terek létesítése, önkormányzati tulajdonú infrastruktúra [ 0,0] +4 000 .0 4 000.0

fejlesztése

40 1 NCA civil szektor fejlesztése leghátrányosabb helyzetű [ 0,0] +3 000,0 3 000.0településeken, feladatellátásuk támogatás a

XX XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

60
Pályázati alap a leghátrányosabb helyzetű települési

[ 0,0]
+2 260.0 2 260.0önkormányzatoknak részvételi modellek megvalósítására ,

közösségfejlesztési konfliktuskezelési programok végrehajtásár a

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan eló7rányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolá s

A jelenlegi költségvetési helyzetben és a közmédia jelenlegi műsorstruktúrára alapján a költségvetés
tervezetében szereplő 68 milliárdos összeget az LMP indokolatlanul magasnak tartja . Egyrészt a
tévészékház állami kivásárlásával és a kedvezményes állami hitellel való kiváltásával jelent ősen
csökkentek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap kiadásai . Az elmúlt két évben több mint
ezer embert bocsájtottak el a közmédiából, amely a magyar sajtóban élen jár a durva etika i
normasértésekben, a nézettség csökken, miközben az Ml m űsorszerkezete egyre kevésbé különbözik a
kereskedelmi csatornákétól . Ráadásul az MTVA gazdálkodása – amit a folyamatos médiatörvény -
módosítások révén – kivettek a paritásos Közszolgálati Kuratórium és az ASZ ellenőrzése alól, telje s
mértékben átláthatatlan . Ezeket a pénzösszegeket a leghátrányosabb helyzet ű településeken kellene
felhasználni .

Budapest, 2012 . június 29 .

Karácsony Gerg dr. Szilágyi`' éter
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