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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 -

kapcso16dó módosító javaslatot

(a T/17700/919 . sz. módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek 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!



Javaslat a 2000 . évi költségvetesl elolranyzatoK moaosltasara
(Millió forintban, egy tizedessel)
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xxlll Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása

1 Nemzeti Kulturális Őrökség Minisztériuma igazgatása [3442,21 -20,0 3422 .2

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [1059,31 -20,0 1039,3

10 Fejezeti kezelésű elöirányzatok

34 Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti
tevékenység támogatása

3 Művészeti alkotótevékenység támogatása [190,01 -20,0 170 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [190,0] -20,0 170 0

XXIII Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

21 A38 Kulturális KM. kulturális tévékénségének támogatása 0,0 +40,0 40,00

1 Működési költsé"vetés

5 Egvéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +40,0 40,0

Megjegyzés:
kapcsolódó
részelőirányzatokat,

bevétel
a formanyomtatványon

vagy
normatívákat

a támogatás
tartalmazó

összegét is
tartalmilag-logikailag

mellékletek

összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan
módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat

összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat)

előirányzat-módosítás
részletező melléklet

részletező

tüntethető
módosítására
mellékletekkel,

fel
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(a kiadás növelésével
javaslat
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összefüggésben

csökkentésével
állhat a

szereplő rendelkezésekkel

összefüggésben
törvényjavaslat más mellékle

az előirányzathoz
teiveL A



Indokolás

Az A38 Kulturális Kht. művészeti munkáját nemcsak Magyarországon, de Európa szerte
számon tartják és nagyra értékelik . Ugyanúgy közfeladatot lát el, mint a költségvetésből
működő művészeti intézmények . Működési formájuk korszerű és előre mutató,
modellértékű a piacgazdaság körülményeihez történő alkalmazkodásban, de az állandóság
biztonságát azonban ma is az állami támogatás jelenti számukra egészen addig, amíg egy
kultúrabarát adókörnyezet ezt nem lesz képes helyettesíteni . Tevékenységük támogatásához
40 millió forint biztosítása szükséges .

Budapest, 2005 . december 6.

dr. Balogh Miklós
MSZP

t

Donáth László
MSZP

Gy. Németh Erzsébet
MSZP

Kósa Ferenc
MSZP

dr. Újhelyi István
MSZP

Csontos János
MSZP

Fedor

	

os
MSZP

Halmai Gáborné

dr. S~abó Zbltán
MSZP

1
Vitányi
MSZP


	page 1
	page 2
	page 3

