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Módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú
törvényjavaslat 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,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti – csökkentését illetve úi jogcím létrehozását javasolom :

" A Hsz. 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatá s
fejezetenkénti összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés
általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolód ó
módosító) javaslatot . Ezek módosulására az indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosításár a

(Millió forintban, egy tizedessel)
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MÓDOSZTOTT ELŐIRÁNYZAT
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XX 20 26 2 12 Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány 0 0 +3000 +30 .0 300 300

XX 20 26 2 10 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 506,5 506,5 -30,0 -30,0 4765 476 5

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) részletez őmellékcetekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A tavaszi választások után felálló új Országgy ű lés elsöprő többséggel szavazta meg a határon

túli magyarok állampolgársága mellett a trianoni tragédia évfordulójának emléknapp á

nyilvánítását, amelynek köszönhetően 65 év után végre elnyerte méltó helyét a nemzeti

emlékezetben . Ahhoz, hogy ez ne pusztán üres jogszabályi változás legyen, feltétlenü l

szükséges az olyan civil szervezetek támogatása, amelyek már hosszú ideje haszno s

társadalmi tevékenységet végeznek a témában . A Trianon Kutatóintézet Közhasznú

Alapítvány a téma kutatásával, tudományos folyóirat (Trianon Szemle) kiadásával, fiatal

kutatók publikációs tevékenységének segítésével, valamint a nemzetközi szakirodalom

figyelésével rászolgált arra, hogy a Kormány anyagilag is támogassa m űködését.

Budapest, 2010 . november 18 .

Jobbik Magyarországért Mozgalo m

závay István

Országgyűlési képviselő
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