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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló, T15601 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121 . §-a
(7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(T15601!1381. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztünk elő.

A törvényjavaslat 2004 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

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

illetve csökkentésétjavasolom:

Kapcsolódó módosító javaslat!



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁS

XI BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 340,0 +40,0 380 0

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

18 Oktatási igazgatóság

3 BM Nemzetközi Oktatási Központ 259,3 -40,0 219 3

1 Működési költségvetés 486,5 468,5

1 Személyi juttatások 221,2 -32,0 189 2

2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,4 -8,0 62_4

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5. számú melléklet

7. pontja a következők szerint módosul :

7 .

	

Kiegészítő támogatás

	

Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok,

	

[340,0]
nemzetiségi

	

iskolák

	

amelyek a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi

	

380,0
fenntartásához kétnyelvű vagy nemzetiségi nyelvoktató

(beleértve a romani és beás nyelvet is) nevelési-
oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását
bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
illetve az egyes kisebbségi vegyes bizottságok
által elfogadott és a Kormány határozatával
megerősített ajánlásoknak megfelelően
biztosítani .

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeiről az Oktatási Minisztérium - a
Belügyminisztériummal, a Pénzügyminisz-
tériummal és a NEKH-vel egyeztetett -
tájékoztatót jelentet meg 2004 . március 31-éig .

Indokolás

A nemzetiségi óvodák és iskolák kiegészítő támogatásának összege az elmúlt két évben nem
emelkedett. Az állam a nemzetiségi nevelés és oktatás jelentőségének elismerését fejezhetné
ki a támogatás megemelésével .

Budapest, 2003 . november 28 .

2003 C EC ü 1.

r. Hargitai Janos

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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