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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló, T/1145. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztek elő a T/1145/35. számú módosító javaslathoz kapcsolódva .

A törvényjavaslat 2007 évi költségvetési előirányzat (központi költségvetés, elkülönített állami

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

javasolom :

Módosító iavaslat!
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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X. Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésű előirányzat

3 államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

1 Európai Ősszehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 50,0 +500 100 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50 +50 00 100 0

XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

6 Szak-és felnőttképzési intézetek

2 Nemzeti Szakképzési Intézet 284,4 -50,0 234 4

1 Működési költségvetés 3331,7

3 Dologi kiadások 2581,7 -50 00 2531,7

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy
csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet

állhatnak amódosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben
kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Budapest, 2006. november 24 .

ars Gábor

MSZP
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Indokolás

Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítványt (EÖKK) az 1125/2002 . (VII . 17 .)
Kormányhatározat hozta létre .
A Közalapítvány céljai között kiemelten szerepel

- a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása ;
- a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projektek, javaslatok, politikai

döntés-előkészítő anyagok kidolgozása ;
- az Európai Unió tagállamai joggyakorlatának, kisebbségpolitikájának figyelemmel kísérése és

tanulmányozása;
- a nemzeti-, etnikai-, nyelvi-, valamint vallási kisebbségek helyzetének elemző és összehasonlító

vizsgálata .
A költségvetés Miniszterelnökség fejezetében az EÖKK támogatására szolgáló pénzösszeg a
Közalapítvány működéséhez nem elegendő . Ugyanakkor a Közalapítványnak nincs olyan vagyona,
amelynek hozadékából pótolni tudná az Alapító Okiratban megfogalmazott célok teljesítéséhez szükséges
forrásokat, ezért indokolt a támogatási és a kiadási előirányzat növelése .

Eörsi Mátyás
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