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Módosító javaslat

Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részér e

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésér ől szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz benyújtott1498/107 . 110. és 111-es módosító javaslatokhoz – a
Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelel ően -

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztek elő .

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) – a túloldali
részletezés szerinti – növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió

forintban, egy tizedessel)
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XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

30 Egyéb fejezeti kezelésű elő irányzatok

10 Szervezetátalakítási alap [8 000,01 -4 300,0 3 700,0

10 Regionális Munkaügyi Központok [19 079,81 +500 19 579, 8

11 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi F ő felügyelő ség [5 830,81 +100 5 930,8

14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság [3 066,71
+60 3 126,7

25 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

48 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása [3 363,01 +3 400 6 763, 0

25 Fejezeti kezelés ű elő irányzato k

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatás a

2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása [154,1] [154,1] +100 +100 2541 2541

25 Fejezeti kezelés ű elő irányzato k
30 Egyéb fejezeti kezelés ű elő irányzatok

8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása [14,9] +140 1549



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 összef üggésben állhatnak akiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegbenszereplő rendelkezésekkel.



INDOKOLÁS

Az LMP kiemelt célkitűzésnek tartja a munkavállalók és a fogyasztók jogainak védelmét, é s
az intézményrendszer megerősítésének részeként szükségesnek tartja az ezzel foglalkozó
intézmények megerősítését .

Az éghajlatváltozási stratégia végrehajtása, és ennek részeként a lakóépületek átalakítás a
rövid távon forrásokat igényel, hosszabb távon azonban az energiaigények csökkenése miat t
megtérülő nemzetgazdasági befektetés .

Budapest, 2010 . december 14.
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