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K/18016. számú „ Társadalmi szervezetek támogatása " címmel, a Házszabály 91 .§-a alapján
benyújtott írásbeli kérdésére az alábbiakról tájékoztatom :
A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2005 . évben országos hatáskörű társadalmi
szervezetek működését támogató pályázatok részletezése :

Művészeti terület
A társadalmi szervezetek részére kiírt pályázaton 98 művészeti szervezet (1 . számú
melléklet), audiovizuális területről 6 pályázó (2 . számú melléklet) részesült támogatásban .
A törvény által előírt kötelező maradványképzésben a fentiek közül 21 szervezet érintett, ők
támogatásuk kisebbik részét 2006-ban kapják meg (3 . számú melléklet) .
Valamennyi támogatási szerződés - a tárca részéről aláírva - kiküldésre került az érintett
szervezeteknek. A szerződések folyamatosan érkeznek vissza, amelyet követően - annak
függvényében, a szerződésben rögzített feltételek szerint, figyelemmel a 3 . sz . mellékletben
feltüntetett ütemezésre - kerül sor a pénzügyi utalásra .

Közgyűjteményi és Közművelődési terület
Könyvtári és levéltári pályázaton 8 szervezet, összesen 6 .543 ezer Ft támogatásban részesült.
A támogatási összeg a mai napig maradéktalanul átutalásra került .
A hét múzeumi társadalmi szervezettel kötött szerződés közül 5 esetben megtörtént a
támogatási összeg átutalása, egy folyamatban van, egy szervezet pedig (ICOM Magyar
Nemzeti Bizottság) a mai napig nem küldte vissza a minisztérium által már aláírt támogatási
megállapodást .
A 38 támogatást elnyert közművelődési társadalmi szervezet közül 32 szerződést a mai napig
megkötöttünk. Két támogatási megállapodás - a kötelező (inkasszó) felhatalmazó levél
hiányában - a minisztérium részéről még nem került aláírásra (Főiskolások és Egyetemisták
Színházi Társulása, Magyar Állatkertek Szövetsége) .
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Négy szervezet (Művelődési Intézmények Megyei Regionális, Kulturális Szerveződések
Országos Szövetsége, Magyar Rock Dalszínház Színházi Egyesület, Martin György
Néptáncszövetség, Magyar Népművelők Szövetsége) a minisztérium által aláírt
megállapodást még nem küldte vissza. Ennek megtörténtét követően a támogatás - szerződés
szerinti - utalásának sincs akadálya . Az 32 érvényes szerződés alapján a támogatás utalása 29
esetben megtörtént, 3 folyamatban van .
A 12 műemlékvédelmi területhez tartozó társadalmi szervezettel kötött megállapodás közül 7
pénzügyi rendezése megtörtént, 5 támogatás esetében az utalás folyamatban van .
A közgyűjteményi és közművelődési terület pályázatainak részletes adatait a 4 . sz. mellélet
tartalmazza .

Budapest, 2005. november 4 .
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