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~a~~sx rr~ : The-~d9~o .Költségvetési és pénzügyi bizottság
rkozstt 2005 NOV 2 3.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséróZ szóló, T117700. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

Bizottsági módosító javaslat!



Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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Miniszterelnökség

20 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka 50630,0 -160,0 50470,0

X 111 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Kö4ultúra, kulturális vidékfejlesztés

1 Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok
(Alfa-program)

70,0 +160,0 230 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,4 +160,0 180 .4

4

Megjegyzés : aformanyomtatványon 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 összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2005 . november 23.

Indokolás

A műszaki-technikatörténeti, valamint a bányászati és villamosenergia-ipari muzeális és
közművelődési intézmények működési támogatása 2006-ban 160 millió forint támogatás
biztosítását igényli, amelyből mintegy 30 technikatörténeti, alapítványi egyesületi formában működő
múzeum támogatása valósulhat meg . Támogatás hiányában az intézményeknek be kell zárniuk és
közel 800 embert kell elbocsátaniuk . (Ebben az esetben a Bányászati és Villamosenergia-ipari
muzeális és közművelődési intézmények vonatkozásában a Kormány nem tartja be a
szakszervezettel kötött megállapodását.)

A műszaki-technikatörténeti, valamint a bányászati és villamosenergia-ipari muzeális intézmények
mintegy 120-130 ezer látogatót fogadnak évente. A támogatás megvonása tehát nem csak az
intézmények tönkremenetelét és a bennük őrzött páratlan ipartörténeti emlékek végveszélybe
sodródását okozná, hanem a jövő generációját is megfosztaná ezen - mind a „Kulturális
szaktörvény", mind a „Bányatörvény" által védett - történelmi értékek, örökségünk fontos
szeletének megismerésétől .

arga Mihály

a bizottság elnöke
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