
Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséró7 szóló, T/6571 . számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* (121 . ,¢-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom:

Országgyűlési képviselő
16 C?4/ttso

2008 NOV 07,
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXVI. SZOCIÁLIS És MUNKAÜGYI MINISZTÉRIU M

2. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1270,9 -260,0 1210,9

1 Működési költségvetés 1772,2 1772,2

3 Dologi kiadások 1255,5 -260,0 995, 5

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIU M

16 . Fejezeti kezelésű el ő irányzato k

51 . Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok

5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs 0 +260 .0 2600
programj a

2 Felhalmozási költségveté s

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0 +260 .0 2600

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzatho z
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet 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 szereplőrendelkezésekkel.

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

2009-ben nem szakadhat meg a roma telepek felszámolása . A folyamat fenntartásához legalább a 2008 -
ban rendelkezésre álló költségvetési forrásokat biztosítani kell .

Budapest, 2008. november 4 . .

Balog Zl án
Fidesz Magyar Polgári Szövetség

Szászfalvi László
Kereszténydemokrata Néppárt

Bíró Ildikó
Fidesz Magyar Polgári Szövetsé g

Dr. Semjén Zsol t
Kereszténydemokrata Néppárt

Ékes Ilona
Fidesz Magyar Polgári Szövetség

l aatíCas~F rián
Fidesz 1hlágyar Polgári szövetség

Dr. Fazekas Sándor
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