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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján „a Nemzeti Kulturális
Alapprogramról szóló 1993 . évi XXIII. törvény módosításáról" szóló T/17967 . sz .
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő .

A törvényjavaslat 6. §-a az alábbiak szerint módosul :

„Az Nkatv . 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„9. § (1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendő és részben vagy egészben vissza nem
térítendő formában nyújtható .

(2) A támogatások nyílt, vagy meghívásos pályázatok útján, illetve - a miniszteri keret
felhasználása során vagy kivételesen indokolt esetben - egyedi elbírálás alapján adhatók .

(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti megosztás arányairól - ideértve a támogatás összegének a
kollégiumok közötti felosztását is - a bizottság a miniszter egyetértésével dönt .

(4) Az Alapból támogatás kizárólag az Alap kezelőjénél rendszeresített pályázati adatlap
kitöltésével igényelhető .

(5j Az Alapból a támogatás folyósítása - a program jellegére, valamint a támogatási összeg
nagyságára tekintettel - a támogatási szerződésben meghatározott ütemezésben történik .

A támogatott program lezárásaként a szakmai és pénzügyi teljesítésről a támogatottnak
írásban be kell számolnia . Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási
szerződésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a szerződésben foglaltaktól,

Módosító javaslat



azt a támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben
az Alap kezelőjének a számlájára haladéktalanul vissza kell fizetni .

(7l Az Alap kezelője gondoskodik az Alap terhére juttatott támogatásokra vonatkozó döntések
folyamatos nyilvánosságra hozataláról.""

Indokolás

Az Alapból nyújtható támogatás megítéléséhez a kulturális ágazat jellegéhez kapcsolódó,
leginformatívabb, legmegfelelőbb pályázati adatlap kitöltése szükséges .
Az adatlap tartalmi kérdésekben megfelel az államháztartási törvényben foglalt kritériumok
mellett a pályázat elbírálásához szükséges szakmai igényeknek is .
Törvényi szintű szabályozása egyedi sajátossága miatt indokolt .

Budapest, 2005. november 14 .
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