
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, elkülönítet t

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

illetve csökkentésétjavasolom:

Országgyűlési képviselő
1641,11 44

«zJ'J NűVO7.
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Fej e-zet
szám

Cí
m

szá
m

Alcím
szám

Jog -
cím-
csop.
szám

Jog-
cí m

szám

Előir.
csop
szám

Ki-
emelt

ei .
szám

Fejezet
neve

Cím név Alcím
név

Jogcím-
csop .
név

Jogcím
név

Elő ir.
csop.
név

Kiemelt
elöirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+/
MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS•
KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA -

TÁR S
KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA -

TÁS

XX . OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúr a

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
támogatása

3 750,0 -1 500,0 2 250, 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 450,0 - 1 500,0 950,0

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

16 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

52 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok

2 Nemzeti Civil Alapprogram 7 700,0 +1 500,0 9 200, 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 696,5 + 1 500,0 9 196, 5

Megjegyzés: aformanyomtatvknyon 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 részletezőmelléklet 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

* Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Indokolá s

A Nemzeti Civil Alapprogram a legnagyobb civil szervezeteket támogató költségvetési elő irányzat .
Forrásainak mértékét külön törvény határozza meg . Évrő l évre módosítják a törvényi szabályozást, amive l
párhuzamosan csökkennek az Alapprogram forrásai is . Az utolsó módosítás idén lejár . Amennyiben a
Kormány — ígéretéhez híven — visszaállítja az eredeti szabályozást, úgy az NCA a módosító javaslatba n
foglalt támogatási összegre lesz jogosult .

Budapest, 2008. november 3 .

alog Zolt
Fidesz Magyar`l olgári Szövetség

Szászfalvi László
Kereszténydemokrata Néppárt
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