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Módosító javaslat! *

Dr. Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében* foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentését javasolom :

x` A Hsz. 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-

szám

cím
szám

Alcím
szám

Jog-

cm:) .

szám

Jog-
cím

szám

Elő ír.
cm,

szám

Ki -
emelt

e1 •
szám

Fejezet
neve

cím név Alcím
név

Jogcím-
cso

p '
név

Jogcím
név

Elöir.
csup.
név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐ IRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

X 3 Egyenlő Bánásmód Hatóság 187,4 -50,0 1374

X 3 1 1 személyi juttatások 111,8 -34,0 778

X 3 1 2 munkaadókat terhelő járulékok 30,1 -9,2 209

X 3 1 3 Dologi kiadások 47,4 -6,8 406

XX 20 30 25 1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítő ik Országos Szövetsége 138,0 138,0 +10,0 10,0
1480

1480

XX 20 30 25 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 150,0 150,0 +10,0 10,0 1600 1600

XX 20 30 25 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 150,0 150,0 +10,0 10,0 1600 1600

XX 20 30 25 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 150,0 150,0 +10,0 10,0 1600 1600

XX 20 30 25 5 Fogyatékos Személyek Országos és Regionális Szervezetei 62,6 62,6 +10,0 10,0 726 726

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás 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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság működésének több éves áttekintése alapján megállapítható, hogy a
feldolgozott ügyszám nem indokolja ilyen mértékű költségvetés biztosítását. Az is megállapítható a
nyilvánosságra hozott adatokból, hogy a hatóság bizonyos ügyekben, p1 . a 2006 . őszét követő időszakban
bekövetkezett jogsértéseket követően bejelentett – egyébként meglep ően csekély számú – politikai
diszkriminációt vélelmező ügyben rendre elutasítóan járt el (pl . 2007/7, és 2007/86 ügyiratok) ,
tevékenysége politikai szempontból elfogult volt . A Hatóság által felvállalt ügyek egy meglehetősen szűk
spektrumra korlátozódnak, a Hatóság működésének eredményessége össztársadalmi szinten láthatatlan, é s
nehezen értékelhető . A javaslat a Hatóság költségvetésének 30%-os csökkentését, valós társadalm i
értékének megfelelő megállapítását javasolja oly módon, hogy a felszabaduló 50 millió Ft támogatást a z
egyébként a hatóság működési körébe tartozó valamilyen szempontból fogyatékos személye k
érdekvédelmét és támogatását ellátó közhasznú szervezetekhez csoportosítja át .

Budapest, 2010 . november 18 .

Bödecs Barna
országgyűlési képviselő

JOBBIK Magyarországért Mozgalom
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