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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T117700. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (I) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

Tisztelt Elnök Asszony!

Bizottsá,Qi módosító iavaslat!
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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Miniszterelnökség

20 Tartalékok

1 Kötségvetés általános tartaléka 50630,0 -190,0 504400

XXIII Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti
tevelcenység támogatása

3 Művészeti alkotótevékenység támogatása +190,0 190 0

1 Működési költségvetés

5 Ezvéb működési célú támogatások, kiadások +190,0 190 0

Megiegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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 össze iggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Indokolás

A nem állami, illetve nem önkormányzati fenntartásban, hanem jellemzően alapítványi vagy
egyesületi formában működő együttesek az adott művészeti ág kiemelkedő képviselői, meghatározó
tényezői (Dohnőnyi Archívum ; Experidance ( Román Sándor társulata) ; Magyar Fesztivál Balett
(Markő Iván társulatai) ; Alternatív táncszínházak (Bethlen Mozi) támogatása ; Nemzeti Ifjúsági
Zenekar (Rajkó) ; A38 ; BMQ Kamraopera (Moldován Domokos) ; Fiatal Képzőművészek Stúdiója ;
Fiatal Iparművészek Stúdiója; Balatonfüredi Fordítóház, stb .). Tevékenységük támogatásához 190
millió forint biztosítása szükséges .
Művészeti munkájukat nemcsak Magyarországon, de Európa szerte számon tartják és nagyra
értékelik. Ugyanúgy közfeladatot látnak el, mint a költségvetésből működő művészeti intézmények .
Jelentős szerepet töltenek be a művészeti ág dokumentációjában és az utánpótlásképzésben is .
Működési formájuk korszerű és előre mutató, modellértékű a piacgazdaság körülményeihez történő
alkalmazkodásban, legtöbbjük példát kínál a gazdasági élet szereplőivel történő együttműködésre .
Az állandóság biztonságát azonban ma is az állami támogatás jelenti számukra egészen addig, amíg
egy kultúrabarát adókörnyezet ezt nem lesz képes helyettesíteni .

Budapest, 2005 . november 23.

arga Mihály

a izottság elnöke
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