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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a Házszabály 94 .* (1)

bekezdése, valamint a 102 .§ (1) bekezdése alapján A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló, T/1498. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő.

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

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

illetve csökkentését javasolom:



Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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X . Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

15 Fejezeti kezelési el ő irányzat

5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

2 Egyházi oktatási tevékenység támogatása 3200,0 3200,0 +100 .0 + 100,0 3300 0 3300 0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésű előirányzatok 4041,0

2 Ágazati előirányzatok

38 Beruházás ösztönzési célel ő irányzat 15300,0 15300,0 -100,0 -100,0 15200,0 15200, 0

Megjegyzés: aformanyomtatványon 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 ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

Az egyházi oktatási tevékenység elválaszthatatlan részét képezi a hittanoktatás . A
lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakorlásának szükséges el őfeltétele a hitelvek
ismerete, melyeknek oktatására a támogatás biztosít lehetőséget.

Budapest,2010 . november 24 .
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Dr. Lukács Tamás
elnök
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