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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Katona Béla úrna k

az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésér ől szóló T/10554 . számú törvényjavaslathoz a
Házszabály 94. §-ában, a 102. § (1) bekezdésében és a 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek el ő .

A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak – a túloldali részletezés szerinti –
növelését és csökkentését javaslom :
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Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI. Önkormányzati Minisztérium

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

26 Sporttevékenység támogatása

35 Magvar Gyermek Labdarúgó Szövetség támogatása 0 +200,0 2000

1 Működési költségvetés

Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0 +200,0 200,0

XI. Önkormányzati Minisztérium

20 Ágazati célfeladatok

95 Duna Művész Együttesek támogatása [250,0] -50,0 2000

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [250,0] -50,0 2000

XV . Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériu m

25 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

6 Kutatási és technológia feladatok

[1] [K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása] [50,0] ' -50,0 0

[1] [Működési költségvetés]

[3] [Dologi kiadások] [26,0] -26,0 0

[5] [Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások] [24,0] -24,0 00

13 Üzletre hangolva [70,0] -30,0 400

1 Működési költségveté s

3 Dologi kiadások [70,0] -30,0 400

XVII. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Ágazati szabályozási feladato k

1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, [170,0] -50,0 1200
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1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [170,0] -50,0 1200

XVIII Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
_

36 Lakossági EU tájékoztatási feladato k

3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör

1 Működési költségvetés [40,0] -20,0 200

1 Személyi juttatások [11,0] -5,0 0

2 Munkaadókat terhelő járulékok [4,0] -2,0 2

3 Dologi kiadások [25,0] -13,0 120

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzatho z
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.



Indokolá s

A módosító javaslat a futballutánpótlás támogatását célozza.

Budapest, 2009 . október 21 .
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