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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, elkülönítet t

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

illetve csökkentésétjavasolom:

Költségvetési, pénzügyi és
számvevőszéki bizottság
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Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-zet
szám

cím
szám

Alcím
szám

Jogcím-
csop .
szám

Jog-
cím

szám

El ő ir .
csop
szám

Ki-
emelt
Szeg

Fejezet
neve

Cím név Alcím
név

Jogcím-
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop .
név

Kiemelt
el ő irány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS• KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS •

XI Önkormányzati Minisztérium

12 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

20 Ágazati feladatok

95 Duna Művész Együttesek támogatása [200,0] +50,0 2500

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [200,0] +50,0 2500

25 Választások lebonyolítás a

2 A 2010 . évi országgyűlési és önkormányzati választások
lebonyolítása

[11000,0] -50,0 10 950, 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [5 900,0] -50,0 5 850. 0

XI Önkormányzati Minisztérium

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

26 Sporttevékenység támogatás a

2 Iskolai,diák és felsőoktatási sport támogatása [271,2] +4,0 2752

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [271,2] +4,0 275

4 Versenysport támogatása [1872,5] +16,0 1 888 . 5

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 707,4] +16,0 1 723 . 4

7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése [1900,2] +30,0 1 932 .2

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások [525,7] +30,0 5557



28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok [64,2] -20,0 4422
működtetése és projektjei

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [32,4] -20,0 124

22 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési [41,2] -30,0 112
támogatás a

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [41,2] -30,0 112

XI Önkormányzati Minisztérium

12 Fejezeti kezelésű el ő irányzato k

1 Célel ő irányzato k

4 Lakásügy

3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása [6090,0] +5000,0 11090 0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [5835,0] +5000,0 10835, 0

[6] [Távh ő szolgáltatás korszerű sítése és kompenzáció] [5000,0] -5000, 0

[2] [Felhalmozási költségvetés]

[3] [Egyéb intézményi felhalmozási kiadások] [5000,0] -5000,0
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Indokolá s

A javaslat „visszarendezi” a Duna Művészegyüttes és a Duna Szimfonikus Zenekar művészeti
tevékenységével összefügg ő feladatok - első körös módosító indítvánnyal történt -
forráselvonását, stabilizálva az Művészegyüttesek működését, és a zökkenőmentes feladatellátást .

A módosító javaslat célja továbbá, hogy forrást biztosítson a szövetségi szakmai fejlesztési és
felkészülési programok támogatásához, a sportolók felkészüléséhez szükséges háttér
megteremtéséhez, a sport elsődleges színterének, a sportszervezetek, a sportegyesületi műhelyek,
szakosztályok feladatainak ellátáshoz, valamint az eredményességi jutalmak kifizetéséhez .
Továbbá a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének zökken őmentes működését
finanszírozza.

A XI/1/6 Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció fejezeti kezelésű előirányzat 5
milliárd Ft támogatása a távfűtött lakóépületek és lakások távhőfogyasztása szabályozhatóvá é s
mérhetővé tételének támogatására indított program (ÖKO program) finanszírozására fordítható .
A korábbi id őszakban az ÖKO program fedezetét - a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001 . (I .31 .) Korm. rendelet 28.§ (2) bekezdésének megfelelően - a XI/12/1/4/3 Lakóépületek
és környezetük felújításának támogatása fejezeti kezelésű elő irányzat biztosította.
Jelen technikai jellegű módosítással a költségvetés átláthatósága és a megel őző időszak
gyakorlatának folytatása érvényesíthető .

Budapest, 2009 . november 17 .

arga Mihály

a bizottság elnöke
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