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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7 szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltakna k
megfelelően

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

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

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+/- MÓDOSZTOTT ELŐ IRÁNYZAT
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XX . Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésű előirányzato k

10 Alapítványok, közalapítványok támogatása

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok által ellátott oktatási
feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

[841,1] 20,0 8211

1 Működési költségveté s

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [841,1] -20,0 8211

4 Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány +20,0 2000

1 Működési költségveté s

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások +20,0 200

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
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) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.



Indokolá s

A módosító javaslat arra irányul, hogy a hazai tehetséggondozást felkaroló Nemzeti Kiválóságokért
Közalapítvány megfelel ő és folyamatos működéséhez költségvetési támogatásban részesüljön .

Budapest, 2009 . október 27 .
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Podolák Györ
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