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kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 121 . ' (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(a T/1498/289. 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,

illetve csökkentésétjavasolom :



-2 -
Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐ IRÁNYZAT

ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOG A

-TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

IX 4 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti

intézményi ellátások

52 553,3 +5 000,0 57 553, 3

D( 11 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér

közötti - metróvonal építésének támogatása

27 680,0 - 5 000,0 22 680, 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Indokolá s

Az önkormányzatok finanszírozása évek óta csökkenő tendenciát mutat. Ennek egy botrányo s

példája a tavalyi évben, a Bajnai-kormány által benyújtott 2010-es költségvetés . Sajnálatos módon az idei

költségvetési törvényjavaslat az előző évben meghatározott normatívákat veszi át, lényegi változtatás

nélkül . Ugyanakkor köztudomású tény, hogy az önkormányzatokat és az általuk fenntartott intézményeke t
a 2011-es évben 10% körüli közműdíj emelkedés sújtja . Így félő , hogy településeink többsége számára

még a kötelezően ellátandó feladataik is vállalhatatlanul nagy tehernek bizonyulnak, továbbá az anyag i

kiszolgáltatottságuk a vagyonfelélés folyamatát erősíti majd.

A módosító indítvány azt a cél szolgálja, hogy a normatíva az önkormányzatok feladat ellátásá t

jobban segítse, a költségek nagyobb részét fedezze .

Ezért a „Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások” jogcímen a
támogatást növelni kell, amelyet a Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti -
metróvonal építésének támogatásából javaslok elvonni .

Budapest, 2010 . december . .

Hegedű órántné

Jobbik
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