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Módosító javasla t

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés 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:
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Javaslat a 2008 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje -
zet

szám szám
Alcím
szám

cím -
csop .
szám

cím
szám

J Elő ir.
csoP
szám

Ki -
emelt

e1 '
szám

Fejezet
neve

Cím név Alcím
név

Jogcím-
csop.
név

Jo címg
név

El ő ir.
csop.
név

Kiemelt
előirány
-zat
neve

ELŐ IRÁNYZAT
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT+1-

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS' KIADÁS BEVETEL
TÁMOGA -

Tp;S KIADÁS BEVETEL
TÁMOGA -

TÁS •

I. ORSZÁGGYŰLÉS

16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

13 Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 +2,1 307

1 Folyó kiadások

5 M űködési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül 28,6 +2,1 307

X. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnöki Hivata l

2 Központi Szolgáltatási Fő igazgatóság 15 983,3 - 2,1 15 981,2

2 Felhalmozási költségveté s

1 Intézményi beruházási kiadások 1 961,0 -2,1 1 958 . 9

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

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő .
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Indokolá s

Az Ukrán Országos Önkormányzat ellátja az általa képviselt kisebbség érdekeinek országos, és ahol nincs
területi kisebbségi önkormányzata, területi (megyei, fővárosi) képviseletét és védelmét . Továbbá, a
magyarországi ukránok kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhat létre, é s
összehangolhatja azok működését, s számos egyéb feladat ellátása is rá hárul az 1993. évi LXXVII .
számú, „A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól” szóló törvény értelmében . Mivel a Kormány 2007-r e
7,5%-os inflációt prognosztizál, szükségesnek tartjuk, hogy az Ukrán Országos Önkormányzat
támogatására szánt összeg legalább reálértékben ne csökkenjen a jöv ő esztendőben, a 2007. évi támogatás
összegéhez viszonyítva .

Budapest, 2007 . október 29 .

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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