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Kapcsolódó módosító javaslat
Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102. § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről” szóló T/3860 . számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t
(a T/3860/493 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

ORSZÁGGYÚLÉSI KÉPVISELŐ

terjesztem elő :



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben a törvényjavaslat 3 . számú melléklete 10 .
pontjának a következ ő módosítását javasolom :

„10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok

a) Helyi kőzművelődési és közgyűjteményi feladato k

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

1 135 forint/fő

A hozzájárulás lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturáli s
javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátás t
és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához .

b) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

[92 928 022 120 000 000 forint/megye, főváros ,

[375 ] 450 forint/fő

A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a
megyei/fővárosi önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket
és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közm űvelődést szolgáló feladatai
ellátásához .”

Indokolás

A megyei önkormányzatok a kötelezően ellátott közművelődési, közgyűjteményi
feladataiknak ellátásához - az igénybe vehet ő normatív állami hozzájáruláson felül - jelent ős
összegű kiegészítést kénytelenek biztosítani . Ennek megyénkénti átlagos mértéke a feladatr a
fordított összes kiadáshoz viszonyítva eléri a 40-50 %-ot.

A közgyűjteményi területen az állomány megóvása, illetve az igénybevev ők jobb és gyorsabb
kiszolgálása a látogató barát múzeumi szolgáltatások területén a megyei önkormányzatok a z
intézményekkel együttműködve az utóbbi id őben sokat tettek . A fentiek érdekében
megvalósított korszerű technikai eszközök beépítését jelentő fejlesztések többlet működési
kiadást eredményeznek .

Ezen túlmenően a megyei múzeumok beruházásokhoz kapcsolódó ásatási feladatainak
korlátozása, és ennek következtében bevételi lehet őségeik nagy részének elvesztése, a megye i
önkormányzatok felé éves szinten több tízmilliós megoldhatatlan többletforrás igénykén t
jelentkezik .

Budapest, 2007 . november 13 .

/

Domokos László
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség



Javaslat a 2008. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELMADÓJ A

1 A települési önkormányzatot megillető, a településre
kimutatott személyi jövedelemadó

113060,0

2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó -
részesedése

12360, 7

3 A települési önkormányzato k
jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

107128, 6

4 Normatív hozzájárulások
10 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 17 203,3 +1 000,0 18 203 .3

XLI
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI,

TÖKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- É S
KŐLTSÉGVETÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI

1 110 838,6 -1 000,0 1 109 838,6

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-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) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkel.
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