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Országgyű lési képviselő

Módosító javaslat

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7 szóló, T/10554. számú

törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1)

bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

1) A törvényjavaslat 3. számú mellékletének 11 . d) pontja az alábbiak szerint módosul:

„d) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezménye s

étkeztetése

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[22 500] 65 000forint/fő”

2) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 14. c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„c) Ingyenes intézményi étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[22 500] 65 000forint/fő”

3) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 17.1. a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezteté s

a) Óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkezteté s

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[22 500] 65 000forint/fő”

4) A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 17.1. b) pontja az alábbiak szerint módosul :

„b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ő 5 -

7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[19 000] 20 000 forint/fő /év”



S) A törvényjavaslat 5 . sz. mellékletének 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat : [4 900] 1 900,0 millió forint”

6) A törvényjavaslat 6. számú melléklete I . pontjának előirányzata az alábbiak szerint

módosul:

/1 . Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása/

„Elő irányzat : [13 000,0] 11 000,0 millió forint ”

7) A törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1 .3.1.4. - 1.3.1.5. pontjai az alábbiak szerint

módosulnak:

„[1 .3.1 .4. a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés feladathoz kapcsolódó
normatív állami hozzájárulás (3 . számú melléklet 17.1. pont) 2010. évi – útmutató
módszertana szerint számított – csökkenése az elismerhet ő működési kiadást nem
csökkenti,]

1 .3 .1 .[5]4. a köz- és magánszféra együttműködése (a továbbiakban: PPP) keretében

megvalósult létesítmények esetében – ha a XI . Önkormányzati Minisztérium fej ezetb ő l
2010, évben költségvetési támogatásban részesülnek – a működési kiadások körében – a

szolgáltatási szerződés hatálya időszakában – kizárólag az önkormányzat által fizetendő
szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség 25%-a vehető
figyelembe. Az üzemeltetési célú hozzájárulás-rész arányát az önkormányzati szolgáltatás i

díjban és a költségvetési hozzájárulásban egyenl őnek kell tekinteni . Egyéb esetben a PPP

keretei között megvalósult fejlesztéshez kapcsolódó működési kiadások nem vehetők

számításba.”

8) A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) – a túloldal i
részletezés szerinti – módosítását javasolom :



Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
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ELŐ IRÁNYZAT +/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA-
TAS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA

-TAS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA
-TÁS

IX . HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI És
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

4 Normatív hozzájárulások

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [ 36 830,61 +114,1 36 944, 7

13 Közoktatási hozzájárulások [355 179,4] +16 885,9 372 065 .3

5 Központosított elő irányzatok [103 943,0] -3 000,0 100 943 .0

6 A helyi önkormányzatok működőképességének meg őrzését
szolgáló kiegészítő támogatások

[14 500,0] -2 000,0 12 500.0

X. MINISZTERELNÖKSÉG

20 Tartalékok

2 Céltartalékok

1 Különféle kifizetések [125 200,0] -12 000 113 200. 0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.

(Millió
forintban, egy tizedessel)



Indokolá s

A gyermekétkeztetés színvonalának meg őrzése közügy. Indokolt az erre szolgáló források
visszaállítása, legalább a 2009 . évi szintre. A javaslat ennek megfelelően 17 milliárd forinttal
emeli meg az érintett elő irányzatokat, és ezzel egyidejű leg növeli a normatívákat is .

A forrásokat részben bels ő átcsoportosítással, részben a céltartalék felhasználásával szüksége s
megteremteni.

Ezzel összhangban okafogyottá válik a gyermekétkeztetés miatt kies ő bevétel ÖNHIKI-ből
történő kompenzálása is .

Budapest, 2009 . október , -7
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