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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Országgyűlés Hivatala

Irományszám :
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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséró7 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/1145/176. számú módosítójavaslathoz kapcsolódva

terjesztek elő .

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

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

illetve csökkentésétjavasolom :

Kapcsolódó módosító iavaslat!



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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xxvi SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

16 Fejezeti kezelésű előirányzatok

51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok

Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 400,0 +200,0 6000

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 370,0 +200,0 5, 70,0

xxVI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

2 Foglalkoztatási Hivatal 1 127,4 -200,0 9274

Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1291,6 -200,0 1091,6

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 ősszegét 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 .
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Szaszfalvi László
Kereszténydemokrata Néppárt
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Indokolás

A Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja több ezer roma család problémáját
kell orvosolja. A magyar kormány csak akkor érhet el eredményeket a roma lakosság integrációjában, ha
jelentős forrásokat biztosít e többségében szegény sorsú népesség támogatására, lakhatási körülményeik
javítására. A módosító javaslattal csupán a 2005. évi költségvetésben tervezett szinthez kívánjuk
közelíteni az előirányzatot, melyből 9 település higiénés viszonyainak javítását kívánta finanszírozni a
kormány. A módosító javaslat lábaként a Foglalkoztatási Hivatal Működési Költségvetésében szereplő
Kommunikációs kiadások szolgálhatnának, melyekre 2007-ben 577, 4 millió Ft-ot tervezett a kormány .
Bizonyára hasznosabb célokat szolgál, ha ennek az összegnek egy részét a Roma telepeken élők lakhatási
és szociális integrációs programjának támogatására fordítják.
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