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„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 94. §-a az alábbiak szerint módosul :

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 .
évi CXL. törvény módosítása

Kapcsolódó módosító javaslat!

94. §

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló -
módosított -1997 . évi CXL. törvény 92 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

-92.& (1) A közművelődési és közgyűjteményi szakterületek feladatellátásához az állami,
önkormányzati felelősségvállalás közérdekű jellegéből fakadóan e törvény és az Ltv . által
előírt kötelezettségek teljesítéséhez központi költségvetési hozzájárulás szükséges, amelyet a
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben megjelenő normatív hozzájárulás,
központosított előirányzat, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fejezetében
megjelenő előirányzatok tartalmaznak .
(2) A helyi önkormányzatok a közművelődéssel, a könyvtári ellátással, a kulturális javak
védelmével, a múzeumi és levéltári tevékenységgel kapcsolatos feladataik ellátásához a
költségvetési törvény szerint közművelődési és közgyűjteményi normatív költségvetési
hozzájárulásban részesülnek, amelynek j ogcímeít é s ö sszegét a z éves költségvetési törvény
határozza meg .



(3) A központi támogatást a helyi önkormányzatok a mindenkori költségvetési törvényben a
Belügyminisztérium költségvetési fejezetén belül a Helyi önkormányzatok támogatásai,
hozzájárulásai címen, a Normatív hozzájárulások alcímen az alábbiak szerint elkülönítve :
a) települési közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz jogcímen a települési
önkormányzatok összesen a (2) bekezdés szerinti normatív hozzájárulás összegének
kétharmadát kapják, melyet állandó népességszámuk alapján kell felosztani ;
b) a megyei (fővárosi) közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz jogcímen a megyei
(fővárosi) önkormányzatok összesen a (2) bekezdés szerinti normatív hozzájárulás összegének
egyharmadát kapják. A támogatás 33%-át egyenlő arányban, 67%-át pedig állandó
népességszám alapján.
(4) A Belügyminisztérium költségvetési fejezetén belül a Helyi önkormányzatok támogatásai,
hozzájárulásai címen, Központosított előirányzatok alcímen elkülönített Érdekeltségnövelő
támogatást kell biztosítani az önkormányzati könyvtárak állománygyarapításához, a
közművelődési infrastruktúra fejlesztéséhez, melynek mértékét az éves költségvetési törvény
határozza meg .
(5) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezetén belül támogatást kell
előirányozni az e törvényben és Ltv.-ben meghatározott közvetlen állami feladatok ellátására,
a közművelődési és a közgyűjteményi feladatfinanszírozásra, a közgyűjtemények és a
közművelődési intézmények telematikai, információs feladatainak ellátására, a 94 . ~ (4)
bekezdésében meghatározott képzés támogatására, amelyek mértékét az éves költségvetési
törvény határozza meg .
(6) Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben, szakmai
munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy-jogszabályban
meghatározottak szerint- évenként, az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű
hozzájárulást vegyen igénybe dokumentum (nyomtatott, hangzó, elektronikus) vásárlására,
amelynek 2006. évi összege 20 000 forint/fő/év ."
(7) Az Országgyűlés, a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek és az országos
kisebbségi önkormányzatok által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények
költségvetési előirányzatait az éves költségvetési törvénynek a fenntartó szerinti fejezetében
kell meghatározni .
(8) Az egyházak a tulajdonukban lévő kulturális örökség értékeinek megőrzéséhez,
felújításához, gyarapításához, továbbá levéltáraik, könyvtáraik, múzeumaik és közművelődési
intézményeik működéséhez az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű
támogatásban részesülnek ."

Indokolás

A tervezet úgy módosítaná a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997 . évi CXL. törvényt, hogy megszüntetné az
önkormányzatoknál a közművelődési és közgyűjteményi normatíva kötelező tervezését .
Elfogadása esetén több ezer településen keltene bizonytalanságot az intézményrendszer
jövőbeni működésével kapcsolatosan, anélkül, hogy megnyugtatóan rendelkezne a
finanszírozás további szabályairól .

A 94. § módosításának a 2006. évre vonatkozóan költségvetési kihatása nincs .

Budapest, 2005 . december 5 .

Halmai Gábomé
MSZP
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