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Kapcsolódó módosító javaslat !

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121. §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/372. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-
zet

szám

Cím
szám

Alcím
szám

JOgcím-
csop
szám

Jo _g
cím

szám

Előír.
cso p
szám

Ki-
emelt

el-
szám

Fejezet
neve Cím név Alcím

név

Jogcím-
csop.
név

Jogcím
név

Előír.
csop.
név

Kiemelt
előirány -
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

ELŐ IRÁNYZAT+1- MÓDOSÍTOTT
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TÁ S

XX . NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIU M

20 Fejezeti kezelésű előirányzato k

3 Felsőoktatási feladatok támogatása

47 Lakitelek Népfő iskola támogatása 0,0 +330,0 3300

1 M űködési költségveté s

Egyéb működési célú kiadások 0,0 +330,0 3300

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA I

2 Fogyasztáshoz kapcsolt adó k

1 Általános forgalmi adó 2 498 300,0 +330,0 2 498 630,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el ő rányzat-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 részletez őmelléklet 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 Magyar Örökség Díjjal elismert Lakitelek Népfőiskola Kárpát-medencei népfő iskola programot
készített elő . A támogatás egyrészt 130 milliárd forintos összeggel a főiskola napi működési költségéhez ,
másrészt a Kárpát-medencei népfő iskolai programok (pl . népfőiskolai központok kialakítása, kisiskolák
tehetségkutató programjai, közéleti felkészülést szolgáló kollégiumok, a valóságot különböző
eszközökkel (felmérés, elemzés terepmunka stb.) feltáró munkásság) finanszírozásához járul hozzá .

Budapest, 2010 . november 26 .

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség
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