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Kapcsolódó módosító javaslat! *

Dr. Katona Béla Úrnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, T/10554. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) *fog-
laltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot
(T10554/1457 számú módosító javaslathoz kapcsolódva) *

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak) változá-
saként, a törvényjavaslat 	 ' (. .) bekezdés	 ) pontjának a következő módosítását (kiegészíté-
sét/elhagyását) * javasolom :

A törvényjavaslat XX/ 1 1

- A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állam i
pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) – túloldali részletezés szerinti – növelését, illetve
csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2 . . . . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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Kiemelt előirányzat neve

ELÓIRÁNYZAT
ELÓIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL TAMOGA-
TAS*

KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA-
TAS*

KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA
-TAS *

XX Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezett Kezelésű elő irányzatok

34 M űvészeti tevékenységek

4 Művészeti tevékenységek támogatása

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 100,00 -50 .00

XX Oktatási és Kulturális Minisztérium

I I Fejezett Kezelésű előirányzatok

34 Művészeti tevékenységek

4 Művészeti tevékenységek támogatás a

Működési költségvetés

pécsi Konferencia- és KoncertkSzpont +50 .00 5 0

Megjegyzés: az űrlapon egyetlen tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás t/intethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzal/roz kap-

csolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatósokat/egyenleget részletez ő (1 ., ill. Z. számú) melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavas-

lat más melléklete/vet. A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezések-

** Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő
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Indokolá s

A módosító indítvány a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont számára a Pécs Európa Kulturá-
lis Fővárosa programjaihoz szükséges forrást különíti el .

Budapest, zoo9: év
u av.ec
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