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Érneszt. 20C9 NOV 1 7

Bizottsági kapcsolódó módosító javaslat! *

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Ur!

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 -

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/10554/1457. számú módosító javaslathoz kapcsolódva) *

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom :

`* A Hsz. 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2010 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel )
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ELŐIRÁNYZAT+/- MÓDOSÍTOTT

BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS

XX Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Művészeti tevékenységek

4 Művészeti tevékenységek támogatása

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 100,0 -50,0 500

XX Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Művészeti tevékenységek

6 Pécsi Konferencia- és Koncertközpont

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások +50,0 500

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tpntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével ő sszefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet 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
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Indokolá s

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

Budapest, 2009 . november 17 .

\arga Mihály

a bizottság elnöke
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