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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgy űlés elnökéne k
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló, T/3860. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2008. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését,
illetve csökkentésétjavasolom:

-2 Javaslat a 2008. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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Társadalmi kohéziót er ő sítő tárcaközi integrációs programo k
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Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása
1

150,0

+1 000,0

1 150 . 0

Működési költségvetés
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X.

Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások

90,0

+1 000,0

1 090 . 0
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Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
Működési költségvetés

1
3

Dologi kiadások

15 983,3
10 124,2

- 1 000,0
- 1 000,0

14 983, 3
9 124 2

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethet őfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveG A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő .

-3
Indokolá s
A roma integráció ügyének támogatása összességében alig növekszik, holott ez az egyik legsürget őbb
megoldásra váró feladat a mindenkori magyar kormány számára a következ ő években, évtizedekben. A
Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása támogatására szánt összeget nagyságrendekkel kel l
megnövelni ahhoz, hogy a Kormány által meghirdetett Roma Évtized Program érezhet ő javulást hozzon a
magyarországi cigányság társadalmi-gazdasági életében a 2008. évben .
Budapest, 2007 . október 29 .
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