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Tisztelt Elnök Asszony!

„A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7" szóló, T/17700 . számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1)
bekezdésében és a 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(a T/17700/917 sz. módosító javaslathoz kapcsolódva)
terjesztünk elő .

- A törvényjavaslat 2006 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Kapcsolódó módosító javaslat!



iaVANIaL a ZUM. CV1 1iu16JvgvvLGJ1 cluIIanyZAIUR WuUVa16AJAia

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX111 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelése előirányzatok

31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1 I Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 1600,0 1600,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célútámogatások, kiadások 1600,0 100,0 1500,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Eswéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 0,0 +100,0 100 0

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 támwgatásokat 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 szereplőrendelkezésekkel
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Indokolás

A módosítási javaslat azt célozza, hogy a MAK tulajdonában lévő ingatlanok (alkotóházak,

művésztelepek, műteremházak) felújításához, karbantartásához elengedhetetlenül szükséges

források a jövő évi költségvetésben elkülönítve szerepeljenek .

Budapest, 2005 . december 6.

Halmai Gáborn~6
MSZP
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