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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján A Magyar Köztársaság 2011 . évi
költségvetéséró7 szóló, T/1498 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz – a Házszabály 94 .§-ában, 102 .§-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési el ő irányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) – a
túloldali részletezés szerinti – növelését, illetve csökkentését javasolom :

Az Országgyű lé s
Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s

vallásügyi bizottsága
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Fzet
szám

Cím
szám

Alcí m
szám

cím-
csop .
szám

Jog-
cí m

szám

El ő ir.
csop
szám

Ki-
emelt

e1 '
szám

Fejezet
neve cím név Alcí m

név

Jogcím -
csop '
név

Jogcím
név

Elő ir.
csup .
név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
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TÁMOGA -
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TÁMOGA-
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X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériu m

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [800,0] -70,0 7300

1 M űködési költségvetés

3 [Dologi kiadások] [673,0] -70,0 6030

32 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó +70,0 700
programok támogatás a

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 0 0 +70,0 700

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

15 [Roma Média] [33,3] [33,3] -33,3 -33,3 0,0 0,0

16 [Rajkó Művészeti Együttes] [33,3] [33,3] -33,3 -33,3 0,0 0,0

17 [100 Tagú Cigányzenekar] [28,3] [28,3] -28,3 -28,3 0,0 0,0

18 [Roma Múzeum] [25,5] [25,5] -25,5 -25,5 0,0 0,0

19 [Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása] [110,0] [110,0] -110,0 -110,0 0,0 0,0

6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 768,6 + 230,4 9990

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m űködési célú kiadások 325,1 230,4 5555
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Indokolás :

A kisebbségpolitika támogatására szolgáló források koncentrációja érdekében — el őzetes egyeztetések
nyomán — a módosítási javaslat célja a fejezeten belül megjelenő , a kisebbségpolitikát szolgáló egye s
címek és alcímek összefogása, egy közös címbe rendezése .
Az egy címbe rendezés nagymértékben elősegíti a források felhasználásának áttekinthetőségét,
ellenőrizhetőségét és támogatáspolitikai célhoz kötését .
Ennek érdekében a korábban önálló soron megjelen ő négy roma intézmény, illetve szervezet (Roma
Média, Rajkó Művészeti Együttes, 100 Tagú Cigányzenekar, Roma Múzeum), valamint a Nemzeti é s
etnikai kisebbségi szervezetek támogatása sor beépül a Kisebbségpolitikai tevékenység támogatásába .

A civilpolitikai módosító javaslat célja, hogy a nemzetközi kötelezettségből fakadóan az Aktív
Polgárságot Előmozdító Önkéntes Tevékenységek Európai Eve 2011 Magyarország Nemzeti Programja
megvalósításának fedezete biztosítása érdekében a megfelel ő módon álljon rendelkezésre a szüksége s
forrás .

Budapest, 2010 . december 15 .

Dr. Lukács Tamás
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