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Módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – csökkentését
* *

illetve növelésétjavasolom :

*# A Hsz . 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
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 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzato k

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátot t
feladatok és általuk

13 Szociális alapítványok, közalapítványok

2 Beteg Gyermekekért Alapítvány 33,4 33,4 +26,6 +26,6 60 60

XIV. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIU M

4 Terror elhárítási Közpon t

1 1 Személyi juttatások 5540,9 -26,6 5514 .3

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
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 szerepl őrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A legrászorultabbak és a legkisebb érdekérvényesít ő képességgel rendelkezők a gyermekek ezen belül a
beteg gyermekek. Minden segítséget meg kell adni egy olyan szervezetnek mely a beteg gyermeke k
segítségét szolgálja.

Budapest, 2010. november 17 .

(Jobbik)

Vágó SebestyénBaráth Zsolt

	

Sneider Tamás
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