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Kapcsolódó módosító javaslat!

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi MItségvetéséróZ szóló, T/1145. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot *

(T/1145/177. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő .

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

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

illetve csökkentésétjavasolom :



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

2
Javaslat a 2007, évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXVI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
r16 Fejezeti kezelésű előirányzatok

54 Alapítványok támogatása

11 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 0,0 +300,0 3000

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +300,0 300 .0

XXVI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

2 Foglalkoztatási Hivatal 1 127,4 -300,0 8274

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1291,6 -300,0 991 .6

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



Budapest, 2006 . december 11 .
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Indokolás

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány évek óta rendkívül fontos szerepet tölt be a magyarországi
romák integrációjában . Maga Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter úr is elismerően nyilatkozott a
közalapítvány munldjaró12006 . június 6-án az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottsága előtt: „A MACIKA fenmnarad. Magam is úgy ítélem meg, hogy a tevékenységére szükség van.
Az idén, ha jól tudom, 125 millió forintos értékben van három programja, amely zajlik ." A magyar
kormány csak úgy biztosíthatja a közalapítvány kiszámítható és hatékony működését, ha rendelkezésére
bocsátja az ehhez szűkségen pénzügyi forrásokat . A módosító javaslat lábaként a Foglalkoztatási Hivatal
Működési Költségvetésében szereplő Kommunikációs szolgáltatásokra szánt összeg szolgálhatna, melyre
2007-ben 577,5 millió Ft-ot tervezett a kormány . Bizonyára hasznosabb célokat szolgál, ha ennek az
összegnek egy részét a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által támogatott programok
finanszírozására fordítják .

Varg Jó sef

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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