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litzottsá ' módositó javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak ,
az Urszágyű lcs elnökének

Yíelvben,

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetésérő l szóló T16571 . számú törvényjavaslathoz – a Házszabál y
94. §-óban, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – az Ifjúsági,
szociális és családügyi bizottság az alábbi

módosíts javaslata i

terjeszti elő .

1 . A. törvényjavaslat 2009 . évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –
módosítását javasolom:
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Az elkiifbnített állam pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyeatleó éttestd ő.
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A Zárkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatására 2004_ évben, az idei forrás '77,6 % került
jóváhagyásra . Ekkora nagyságrendű elvonás a működést is veszélyezteti, gondot okoz majd a megfelel ő
létszám foglalkozatása, csökken az ellátás minősége, ugyanakkor a. támogatásból fedezett költségek
(energia, élelmiszer stb .) elég jelentős áremelkedései prognosztizálható . Ennek megfelelően a hasznosítás
alapvető céljai gyermek és ifjúság üdültetési, oktatási, közmüvelödcsi, sport, továbbá a rekreációs
feladatok ellátását veszélyezteti a forráshiány. Az előírások értelmében a Kht . részére az éves
költségvetési törvényekben kell biztosítani az amortizációs, illetve állag-megóvást szolgáló költségeket is .

Működési támogatás ilyen összegfa csökkentése mellett a Kht . 2009. évben veszteséges Iesz .
Kbltscgmcgtakarltással ez az összeg nem eltentételezhető . Az energiaárak és egyéb külső szolgáltatások
költségei emelkednek. Tevékcnysógbő l származó többletbevétellel sem fedezhető a működési támogatás
csökkenése .

Budapest, 2008. december 3 .
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