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bizottsága
Bizottsági módosító iavasla t

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésér ől szóló T/6571 . számú törvényjavaslathoz – a
Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően – az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő .

1 . A törvényjavaslat 2009 . évi költségvetési el ő irányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –
módosítását javasolom :



Javaslat a 2009 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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XXVI . SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

16 Fejezeti kezelésű előirányzato k

41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatás a

2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok [86,1[ +700 1171

Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [6,91 4 44

2 Munkaadókat terhelő járulékok
[2,2[ + 9,1

3 Dologi kiadások
134,91 ++7 $$ 424

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[42,11 +77 5 476

XXVI .
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIU M

16 Fejezeti kezelésű előirányzatok [4 151,0] -3000 4 121, 0

3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program

Működési költségvetés

3 Dologi kiadások
[750,0) 300 7200

2 Felhalmozási költségvetés
750,0 750,0

I Intézményi beruházási kiadások
827,6 827, 6

[827,6[ - 300 7976

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatá s
összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben álutat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésbe n

állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel,

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő.



INDOKOLÁS

Az elő irányzat a szaktárca által fontosnak tartott gyermek és ifjúságpolitikai komplex szakmai
fejlesztő programok megvalósítását szolgálja, ezen belül az alábbi konkrét feladatoko n
keresztül a Nemzeti Ifjúsági Stratégiához kapcsolódó első cselekvési terv, tovább á
gyermekügyi helyzetelemzés elkészítése; a gyermek és ifjúsági szakterület országos, kiemelt
konferenciáinak, illetve kiadványainak támogatása; az országos gyermek és ifjúsági
mintaprojektek módszertani kidolgozásának támogatása ; az ifjúsági szakma képzési
rendszerének fejlesztése ; az országos-regionális szakmafejlesztési programok kidolgozása,
koordinációja; az ifjúsági érdekegyeztető rendszer működtetése, a stratégiai partner
szervezetek működési támogatása ; az ifjúsági turizmus, a szabadidő eltöltését segít ő
szolgáltatások szakmai fejlesztésének támogatása .

Az előirányzat csökkentése következtében elmarad a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáho z
kapcsolódó cselekvési terv elkészítése, a gyermekügyi helyzetelemzés, a valamint a felsorolt
programok megvalósítása .

Budapest, 2008 . november„ J ,;
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