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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséró7 szóló, T11145. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában* , 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot *

(T/11451216. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

Kapcsolódó módosító javaslat!

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

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

illetve csökkentését javasolom :



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2007 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása

1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 6000,1 -200,0 5800,1

Működési költségvetés

3 Dologildadások 1475,2 -200,0 1275,2

XX . OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1 I Terror Háza Múzeum működésének támogatása 0,0 +200,0 2000

1 Működési költségvetés

Egvéh működési célú támogatások, kiadások 0,0 +200,0 200,0
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Budapest, 2006 . december 11 .
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Indokolás

A Terror Háza Múzeum XX . századi magyar történelmünket a legújabb múzeológiai megoldásokkal
bemutató múzeumunk. Népszerűsége megnyitása óta töretlen . A javaslatban megfogalmazott támogatás
nélkül 2007. évi működése nagyon komoly veszélybe kerülne . A kezdeményezett 200,0 millió forintos
támogatás forrásául az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál a Dologi kiadásoknál tervezett 1475,2 millió
forintot tartjuk alkalmasnak, amelynek csökkentése nem veszélyeztetné a feladat szakszerű ellátását .

Halász JánosBalog ZW
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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