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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2 005 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás 3888,0 -195,0 3 693 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3888,0 -195,0 3 693 0

XXIII Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

21 Moldvai Csángó Magyarok Kulturális Intézet és Közgyűjtemény +1950 195,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások +135.0 135 0

2 Felhalmozási költségvetés
+45 00 45,01 Intézményi beruházási kiadások
+15 00 015,02 Felújítások

Megjegyzés:
csökkentésével

a formanyomtatványon
összefüggésben az

tartalmilag-logikailag
előirányzathoz

összetartozó, részelemeiben egymástól
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani

elválaszthatatlan
szükséges) . A

előirányzat-módosítás
kiadásokat,

tartalmazó

tüntethető
bevételeket

mellékletek

fel (a kiadás növelésével vagy

a
mellékletés támogatásokat

összefüggésben
részletező

állhatnakmódosítására
kiadásokat,

irányuló
bevételeket

javaslat
(támogatásokat)

összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben

részelőirányzatokat,
szereplő rendelkezésekkeL

normatívákat
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Indokolás

A határon túli magyarságon belül leghátrányosabb és legelmaradottabb helyzetben a moldvai
magyarság van. A mai magyar intézményrendszer nem felkészült kezelni ezt a kérdést .

A Moldvai Csángó Magyarok Kulturális Intézete és Közgyűjteménye rendszeres
tevékenységének megindítása nem csupán kulturális, hanem egy szélesebb kapcsolatrendszer
lehetőségét foglalja magába. A diplomások és szakemberek hazatérésének bátorításával,
személyi és tárgyi garanciákkal bíró érdemi szülőföldi kezdeményezések megszületésének
támasza legyen.

Ezt a kezdeményezést költségvetési forrásból szükséges támogatni, ami azért is fontos, mert
itt nemcsak elképzelésről van szó, hanem egy meglévő intézmény működését kell és lehet
segíteni, amelyhez szükséges a 195 millió forintot a NKÖM költségvetésébe átcsoportosítani .

Budapest, 2004. november 4 .

pa Zsolt

MDF
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