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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséró7 szóló, TI] 7700. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglal-
taknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(TI] 77001942. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2006 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését il-
letve csökkentésétjavasolom :

Kapcsolódó módosító javaslat!



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Egyéb feladatok támogatása

12 Nemzetiségi feladatok támogatása

1 Anyanyelvi
nemzetiségi

tankönyvlellátás]-, és más 155,0
oktatásfejlesztési feladatok

támogatása

1 Működést költségvetés

1 Személyi juttatások 20,6

2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0

3 Dologi kiadások 10,0

5 Egyéb működési célú
támogató- sok, kiadások

1190



Budapest, 2005-12-06

Indokolás

A nemzetiségi tankönyvellátás kész tankönyvek esetében az 5 . sz. melléklet 7. pontjában megfo-
galmazottak szerint történik : a folyamatban lévő tankönyvfejlesztés, és a tartós tankönyvekre való
áttéréshez szükséges átdolgozás oldható meg e keret egy részéből . Ugyanakkor a nemzetiségi - első-
sorban kétnyelvű - oktatás biztosításának egyéb szakmai feltételeit is meg kell oldani (anyanyelvi
pedagógus-képzés ; a közismereti tárgyakat a kisebbség nyelvén oktató leendő és gyakorló pedagó-
gusok képzése és továbbképzése ; anyanyelvi oktatást segítő kutatások támogatása; roma pedagógus
értelmiség képzésének segítése stb .). Ezzel összefüggésben szükséges a jogcím nevének megváltoz-
tatása .
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