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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz a Kulturális és sajtóbizottság - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak
megfelelően - az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő.

A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti — növelését

javasolom:



2
Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelés ű elő irányzato k

26
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és
általuk fenntartott intézmények támogatás a

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

1 Magyar Mozgókép Közalapítvány 1 035,0 1 035,0 +3500,0 +3500,0 4535,0 4535,0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI

1 Vállalkozások költségvetési befizetése i

1 Társasági adó 362 000,0 +3 500,00 365 500,0

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 részletezőmelléklet 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 szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

Miközben örvendetes, hogy a költségvetési törvényjavaslatban mind a Nemzetgazdasági Minisztériumnál ,
mind a Nemzeti Kulturális Alapnál megjelennek a magyar filmszakma és filmgyártás támogatására
fordítható források, aközben nem szabad szem el ől téveszteni azt a tényt, hogy az Európai Bizottsá g
Versenypolitikai F ő igazgatósága Magyarország filmszakmai támogatási programját 2008 júliusában má r
elfogadta, egészen 2013 . december 31-éig . Ezen időszak végéig az igénybe vehető adókedvezményeket
illetően az N202/2008 . számú határozatban foglaltak irányadóak . Mivel az adókedvezmény formájába n
kapott támogatások a határozat alapján elsődlegesen a Magyar Mozgókép Közalapítvány bevonásáva l
készült filmalkotások esetében érvényesíthet őek, annak érdekében, hogy ezen támogatások ne vesszene k
el, szükséges a Magyar Mozgókép Közalapítvány forrásainak jelent ős növelése .

Budapest, 2010. november 24 .

L. Simon László
elnök
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