
Kapcsolódó módosító javaslat !
Országgyűlési képviselő

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/385. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

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

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezete k

15 Magyar ökumenikus Szeretetszolgálat 140,0 140,0 +60,0 +60,0 2000 2000

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1 Vállalkozások költségvetési befizetései

1 Társasági adó
362 000,0 +60,0 362 060, 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon 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 részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolá s

Az Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat elsődleges célcsoportjai közé azok az egyének és családok
tartoztak, akik a rendszerváltás következtében munkájukat és lakhatásukat vesztették, s ezálta l
mindennapi megélhetésük került veszélybe .

A Szeretetszolgálat által nyújtott szolgáltatások között megtalálhatók voltak a természetben i
segítségnyújtás különböző formái (szociális konyha működtetése, ruha- és élelmiszerosztás, stb.), illetve a
személyre szabott szociális munka, valamint munkaközvetítés alaptevékenységei is . A szervezet
családsegítés mellett a Gyermekjóléti szolgálat feladatkörét is felvállalta és m űködteti a családok átmeneti
otthonát Miskolcon.

A konkrét szociális szolgáltatások biztosításán túl a Segélyszervezet fontos feladatának tekinti a z
intézményeiben, illetve a hasonló szociális területen dolgozó szakemberek képzését . A Magyar
Ökumenikus Szeretetszolgálat rendkívül sokrét ű, az állam és az emberek számára is hasznos
tevékenységének központi támogatását javasolom növelni .

Budapest, 2010. november 24 .

.,' . . d . . :	
Lázág

Fidesz — Magyal olgári Szövetség
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