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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló T/1145. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (el(5irányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat	§ Q bekezdés ) pontjának a következő módosítását

(elhagyását/kiegészítését) javasolom :

- A törvényjavaslat 2007. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

e,'.'iülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Módosító javaslat
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Javaslat a 2007. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-
zet
szara

Cim
szara

Alcím
szám cm_

csop
szám

Jog-

szara

Eloir
csop
szara

Ki

emelt
ei .

szám

Fejezet
neve

Címnév
Alcím
név

Jogcím-

néév
Jogcím
név

Előir .
csop .
név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELOIRÁNYZAT-MODOSI'1'AS

+i - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KlADáS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Határon Túli Magyarok Programjainak Támogatása

1 Határon Túli Magyarok Oktatási Programjainak Támogatása 1003,0 +400,0 1403,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 767,0 +400,0 1167,0

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

1 Őnkormányza és területfejlesztési minisztérium igazgatása 5446,3 -400,0 5046 .3

1 Működési Költségvetés 20,5

3 Dologi kiadások 1504,7 -400,0 1104,7

Megjegyzés : aformanyomtatványon tanalmilag-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 szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2007 . november 17 .
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Indokolás

Tekintettel arra, hogy „az elmúlt években a magyar költségvetés mintegy 12, 000 millió Ft-tal támogatta
az Erdélyi Magyar Tudományegyetemet" a mindenkori magyar kormány alapvető érdeke, hogy a korábbi
támogatás hasznosulását a maga eszközeivel biztosítsa . Mivel az EMTE akkreditációja a 2006/2007-es
tanév befejezését követően kezdődhet meg, és az egyetem működőképességét a végleges akkreditáció
megszerzéséig biztosítani szükséges, javasoljuk az éves támogatási előirányzat visszaállítását, a
költségvetési törvény-tervezetben szereplő -400 millió Ft elvonás megszüntetésével

Németh Zsolt
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