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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről” szóló T/3860 . számú törvényjavaslathoz a következő

Kapcsolódó módosító javaslato t
(T/6571/4. számú javaslathoz)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2008 . évi költségvetési el őirányzatainak (központi költségvetés ,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) — a túloldal i
részletezés szerinti — növelését, illetve csökkentését javasoljuk :



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 7. számú
mellékletének a következő módosítását javasolom:

„ 7.számú melléklet a 2007. évi. . . törvényhez

d) Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulá s

ELŐRIÁNYZAT :

	

[190,0] 180,0 millió forint

Az c) pontban szereplő helyi önkormányzatokat – az a) pontban nem szerepl ő önálló
bábszínházuk után - a 2008. évben realizált fizet ő nézők száma alapján számított
hozzájárulás illeti meg . Többfunkciós szervezet esetén a rendeletben a bábszínház i
előirányzatot az egyéb kiadási el őirányzatoktól elkülönítve is meg kell tervezni .
Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az igénybevétel rendjé t
2009. január 31-éig rendeletben állapítsa meg .

c) Bábszínházak működtetési hozzájárulása

ELŐIRÁNYZAT :

	

[397,3] 387,3 millió forint

Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó ,
folyamatosan játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007 . július 1-j e
előtt alapított közhasznú társaság vagy azt követ ően non-profit gazdasági társaság
tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogat ó
helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint :

millió forint

Helyi önkormányzatok Működtetési
hozzájárulás

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) [53,2] 63,2

Összesen: [377,0] 387,0

Indokolá s

Évek óta nem emelte a kormány a Vojtina Bábszínház költségvetési támogatását . Ezen a
tarthatatlan helyzeten kíván javítani módosító javaslatom .

Budapest, 2008 . december 1 .

Ha z János
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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