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Kapcsolódó módosító javaslat

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséró7" szóló T/ 1145 . számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot *

(T/1145/219. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2007 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentését j avasolom :



Javaslat a 2007. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása 10810,0 +100,0 10910,0

IX, HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

8 Vis maior tartalék 240,0 -100,0 140,0

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 támogatásokat 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 szereplő rendelkezésekkel



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5 . számú mellékletének a
következő 21 . ponttal történő kiegészítését javasolom :

„21. „ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása

Előirányzat: 100,0 millió forint

Támogatásban azon „art" mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő
„art" mozit támogató helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek vállalják, hogy a
támogatással kialakítják, illetve javítják e filmszínházak műszaki, technikai, kényelmi
feltételeit . A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter - a pénzügyminiszter véleményének
kikérésével-2007. február 15-éig rendeletet ad ki ."

Budapest, 2006 . december 12.
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