
-- Hivatal a

1,oy(sSI
Erk«ett: 2010 DEC 1 4.Országgyű lési képviselő

Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/41 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztjük elő.

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

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

illetve csökkentését javasoljuk:
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁ S

+l- MÓDOSZTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIU M

20 . Fejezeti kezelésű elő irányzato k

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
támogatás a

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 160,01 160,01 +50,0 +50,0 2100 2100

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

20 . Fejezeti kezelés ű előirányzato k

2 Normatív finanszírozás

8 Egyházi fels őoktatási intézmények hitéleti képzése 12 520,01 12 520,01 -50,0 -50,0 2 470 .0 2 470 . 0

Megjegyzés : u formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirrinyzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normaNvákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá anormaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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Indokolá s

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének a jelenlegi kormány tagjai a választások el ő tt

még azt ígérték, hogy a korábbi évek szintjére emelik a szövetség támogatását . Ez azonban nem történt

meg: a benyújtott költségvetési javaslatban ehelyett majd 60 millió forinttal kevesebb támogatás szerepelt .

A módosító javaslatokról történő szavazás során a Parlament megszavazta a szervezet támogatásának 1 0

millió forinttal való megemelését, egy jobbikos indítvány elfogadása révén .

A szervezet működésének biztosítása érdekében szükségesnek tartjuk, hogy a támogatás a kívánt

mértékben emelkedjen, és ne csupán 10 millió forinttal .

Budapest, 2010 . december 13 .

Kiss Péter
(MSZP)

Mestérházy Attila
(MSZP

Szűcs Erika
(MSZP)

Pál Tibor

(MSZP)

Gúr Nándor

(MSZP)

Dr. Nemény Andrá s

(MSZP)

Dr. Varga László

(MSZP)


	page 1
	page 2
	page 3

