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Módosító javaslat !

Katona Béla Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, T/10554. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezé s

szerinti – növelését, illetve csökkentését javasolom :



Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió
forintban, egy tizedessel)

XX. KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI MINISZTÉRIU M

11 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

34 M űvészati tevékenységek

4 M űvészati tevékenységek támogatása 2 537.0 +5 00 2 542, 0

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 792 .0 +5 00 1 797, 0

X . MINISZTERELNÖKSÉ G

3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központ i
Hivatal

17 542,9 -5,0 17 537,9

1 Működési költségvetés 18 894,2 18 894,2

3 Dologi kiadások 32 243,2 -5,0 32 238,2

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 részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.	
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Indokolá s

A Bartók Táncegyüttes 1958-ban alakult, 1991 óta egyesületi m űködtetésben önfenntartó .

Zene- és táncrepertoárja felöleli az egész Kárpát-medence folklórhagyományát . Hitelesen

mutatja be korszerű színpadi művekben a különböző magyar és nemzetiségi tájegységek

táncait, táncos szokásait . Mind a táncosok, mind a zenészek anyanyelvi szinten rögtönzik

a táncokat, illetve muzsikálnak .

Az együttes rendszeresen részt vesz magyarországi szakmai rendezvényeken ,

bemutatókon. Tagjai az együttesi munkán túl igyekszenek személyesen megismerni a mé g

fellelhető tánchagyományokat és azt saját közösségi életükben tudatosan ápolni .

Az együttesben tudatos utánpótlás nevelőmunka folyik . Rendszeresen óvodás- és

gyermekcsoport valamint ifjúsági csoport dolgozik a felnőtt együttes mellett . Jelmeztárát

eredeti darabokból és készíttetett jelmezekb ől állította össze, ügyelve a tájegységi

különbözőségekre, illetve egyezésekre . A Bartók Táncegyüttes több alkalommal nyert

díjakat hazai és külföldi fesztiválokon .

Javaslom a Bartók Táncegyüttes oktató és utánpótlás-nevel ő munkájának támogatását öt

millió Ft-tal .

Budapest, 2009. október

Dr. Nagy óbor Tamás

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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