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Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 121 . ,¢-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/1 71 .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 :

* A Hsz . 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i

összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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TÁ S

XX. 30 25 18 Progress Társadalmi és Szolidaritási Program 62,4 -12,4 5 0

XX. 30 25 16 Katolikus Karitasz 140 +12,4 1524

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-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 ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkeL



- 3

Indokolá s

A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet, amely korra, nemre ,
felekezeti hovatartozásra való tekintett nélkül segíti a rászorulókat szociális, egészségügyi intézménye k
fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján . Az Katolikus Karitász nagyobb mértékű
támogatása indokolt az elmúlt időszakok egyházellenes politikája után, különösen, hogy olyan
humanitárius szervezetrő l van szó, amely a keresztény világnézet alapjain áll .

Budapest, 2010 . december

Samu Tamás Gergő

Jobbik
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