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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * , 102. §-a (1) bekezdésében * foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom :



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXl . Egészségügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Társadalmi szervezetek támogatása

19 Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségének
támo atása

1_ Működési költségvetés

E éb működési céhi támogatasok, kiadások 0,0 +100,0 +100,0

X. Miniszterelnökség

10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1479,3 -100,0 1379,3

1 Működési költségvetés 6,0 6,0

Dologi kiadások 313,6 -100,0 213,6



Budapest, 2005 . október 26 .
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Indokolás

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége a 2003 . évi költségvetésben még 152 millió
forint költségvetési támogatást kapott . A 2004. évi költségvetési javaslatban azonban a támogatás mértéke
drasztikusan csökkent, míg a 2005-ös költségvetésben már nem is szerepel támogatás . Ez a szövetség
működését megnehezíti azért is, mert a szövetséget mindig is az alulfinanszírozottság jellemezte .

A hozzátartozó szervezetek együttes költségvetésének évente csupán 17-18 %-át biztosította eddig is a
központi költségvetés, míg a fennmaradó részt adományokból, önkormányzati támogatásból kellett
kipótolni. A kormány szerint erős civil szervezetekre van szükség, de a mostani drasztikus elvonás a
szövetség ellehetetlenülését idézi elő .

Fidesz Magyar Polgári Szövetség



Vincze László képviselőtársam által a 2006 . évi költségvetéshez beadott módosító
javaslathoz támogatólap csatlakozom .

Tóth Imre

Balogh József

Dr . Czira Szabolcs

Kékkői Zoltá

Lengyel János

Dr . Simon Miklós

Dr . Szentgyörgyvölgyi Péter
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