
Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94 . §-ában *, 102 . §-a (1) bekezdésébe n *foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 2013. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

javasolom:

Z. Kárpát Dánie l
Országgyűlési képviselő

Országgyű lés Hivatala

firományszánl : j 64 60L

Édcezett: 2012 JUN Z .
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Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. Emberi Erő források Minisztérium a

20 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

7 Roma ösztöndíj programok

1 Cigány-magvar egvűttélést kutató intézet felállítása 0,0 +1000 1000

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módadtás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
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



Indokolá s

Az elmúlt 20 év során nagyjából 300 Mrd Ft-ot költöttek a kormányok roma integrációs és felzárkóztat ó
programokra, melyek várt eredményei elmaradtak. Mivel ezen támogatásoknak semmi érdemi látszatuk
nincs a hétköznapokban, így szükség van az eddigi elhibázott politikák helyett egy új irányvonalra, ami
mentén ez a jelenleg fennálló probléma orvosolható . Ennek az új irányvonalnak a megtalálásában
segíthetne egy olyan intézet, amelynek feladata a cigány-magyar együttélés kutatása, vizsgálata mind
elméleti mind empirikus módszerekkel . Ezért indokolt egy cigány-magyar együttélést kutató intézet
felállítása, amire 100 M Ft támogatás szükséges .

Budapest, 2012 . június . . .

Z. Kárpát Dániel
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