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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!
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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Tás

X . Miniszterelnökség

20 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka 50630,0 -105,0 50525,0

XXIII Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti
tevékenység támogatása

1 Nemzeti örökség program - Nemzeti évfordulók 200,0 +60,0 260,0

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 50,0 +15,0 065,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 +4,8 820,8s

3 Dologi kiadások 70,0 +10,2 280,2

2 Felhalmozási kiadások

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 +30,0 50,00

42 Kárpát-medencei magvar kultúra támogatása +45,0 045,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások +45,0 45,00

Megjegyzés: 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 összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.



Indokolás

Az épített kulturális örökség védelméhez kapcsolódó feladatok finanszírozására a tárca Nemzeti
Örökség Program keretében 2004-ben 165,0 millió forintot, 2005-ben 140 millió forintot fordított .
(A program szakmai végrehajtásáért a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felelős .) A Parlament
idén - konszenzussal - módosította a kulturális örökségről szóló törvényt, amelyben a védelmet és a
hatósági feladatok körét kibővítette. Ennek végrehajtása kerül veszélybe, ha a 2006 . évi költségvetés
nem biztosít legalább 60 millió forint támogatást.

Az NKÖM Kárpát-medencei örökségvédelmi támogatási programja a határon túli magyar
közösségek megtartásának deklarált politikai célját szolgálja . Az elmúlt években (2004-ben 110,0
millió forint összeggel, 2005-ben 81,0 millió forint összeggel) helyreállított műemlékek a helyi
közösségek identitását erősítik, és az anyaország iránti bizalmat táplálják . A támogatási program
legfontosabb eredménye a határon túli, épített magyar örökség megóvása és helyreállításának
támogatása. Amennyiben fenti célokra legalább 45,0 millió forint költségvetési forrás nem áll
rendelkezésre, úgy a program folytatása 2006 . évben leáll .

Budapest, 2005 . november 23 .

arga Mihály
J

a bizottság elnöke
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