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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/1498/389. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti — növelését,
* *

illetve csökkentését javasolom

A Hsz. 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési elő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVETEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVETEL
TÁMOGA-

TÁS

XVII NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

16 Fejezeti kezelés ű elő irányzatok

2 Ágazati célel ő irányzatok

45 Kiemelt jelentő ségű vidéki kulturális intézmények támogatása +400,0 +400,0 4000 4000

XVII NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

16 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások

5 Hozzájárulás a M űvészetek Palotájának m űködtetéséhez 9 896,9 9 896,9 -400,0 -400,0 9 496 .9 9 496 .9

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-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



Indokolá s

Jelen módosító indítvány a vidék Magyarországa kulturális régióközpontjainak országos feladatellátásá t

segíti .

A kiemelt jelentőségű nemzeti kulturális intézmények sorában a főváros mellett immár a legjelent ősebb
vidéki kulturális régióközpontok, Debrecen és Pécs is m űködtet országos jelentőségű intézményeket ,
melyeknek működéséhez központi költségvetési forrásra van szükség .

A debreceni MODEM Modern Kortásművészeti Központ az ország legnagyobb modern képzőművészeti
kiállító tere . A Széchenyi Terv segítségével létrejött intézmény az elmúlt években már bizonyította

országos jelentőségét . Kulturális kisugárzása határokon átnyúló új kulturális régió létrejöttét eredményezi .

A pécsi Kodály Központ az Európa Kulturális F ővárosa 2010 program legkiemelkedőbb beruházásaként
jött létre . Az intézmény a vidék legnagyobb, legkiválóbb akusztikai adottságú, országos jelent őségű zenei

központja lett . A ház üzemeletetési költségének és programjának finanszírozása nem csak Péc s
városának, hanem egy, határokon átnyúló, új kulturális régió létrejöttével Magyarországnak is érdeke .

Ez a két intézmény a vidék Magyarországának hiánypótló, unikális kulturális kezdeményezésekén t
hozzájárul az ország mindeddig csak Budapest centrikus nemzeti kulturális intézményrendszeréne k

kiterjesztéséhez .

A központi költségvetés támogatásával biztosítható a debreceni és pécsi kulturális intézménye k
folyamatos működése .

Budapest, 2010 . december / .

Dr. Hoppál Péter

	

Kósa Lajos

	

Nagy Csaba

Kővári János

	

Csizi Péter

	

Bánki Erik

Dr. Pósán László
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