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

bizottsági módosító javaslato t

terjesztünk elő.

- A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) a túloldali részletezés szerinti – növelését,

illetve csökkentésétjavasolom:



2
Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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)(XVI Szociális és Munkaügyi Minisztérium

6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet [185,8] -50,0 1358

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [2 345,8] -50,0 2 295 . 8

16 Fejezeti kezelésű előirányzatok

40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok [1 000,0] -40,0 9600

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [676,6] -40,0 6366

53 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése

1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenl ő ség fejlesztése
terén egyes kiemelt feladatok támogatása

[590,0] -45,0 5450

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [439,9] -45,0 3949

XXVI Szociális és Munkaügyi Minisztérium

16 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

44 Szociális szolgáltatások

2 A kisösszeg ű, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése + 135,0 1350
és működtetése

Működési költségveté s

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások +135,0 1350

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 őmelléklet módosítására irányuló javaslat ősszejüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

A módosító javaslat célja, hogy biztosítsa a „szegények bankja” létrehozására irányuló társadalmi
kezdeményezéshez való állami hozzájárulás forrását .

Budapest, 2009 . november 17.

1arga Mihály

a 'Vizottság elnöke
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