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Módosító javaslat! *
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 törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

kapcsolódó módosító javaslatot*

(T/1498/..... 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 nem kívánt szövegrész törlendő.
**

A Hsz . 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
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
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+1 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁMOGA-

TÁ S

XX Nemzeti Er ő forrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok

6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása

[560,0] +20,0 5800

1 Működési költségveté s

3 Dologi kiadások [25,0] +2,0 270

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [509,6) +18,0 527 6

XX Nemzeti Er ő forrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei [62,6] +80,0 142 6

XX Nemzeti Erőforrás Minisztérium

22 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

3 Különféle jogcímen adott térítések

3 Terhesség-megszakítás [500,0] -100,0 4000

Megjegyzés: aformanyomtatványon 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 részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása elő irányzat jól megalapozott ,
sikeres szakmai programok támogatására szolgál (pl . FECSKE program, mely a fogyatékos személyeket
nevelő családtagok időszakos tehermentesítését segíti elő). A módosító javaslat célja a meglév ő
programok mellett további, a fogyatékossággal él ő személyek ellátásának fejlesztésével kapcsolato s
programok megvalósítása .

Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei elő irányzat a célcsoport szempontjából kisebb ,
vagy nem országos fogyatékosságügyi civil szervezetek érdekvédelmi tevékenységéhez, illetve tagjaikna k
nyújtott szolgáltatások támogatására nyújt fedezetet . Ezen szervezetek támogatása egyben a célcsoport
számára hiánypótló jellegű speciális szolgáltatások nyújtását is jelenti . Az elő irányzat 80 millió forintta l
történő megemelése — értelmi fogyatékosok, halmozottan sérültek, autisták, siketek és nagyothallók ,
afáziások, vakok és látássérültek, siketvakok, beszédhibások részére — további programok, szolgáltatáso k
biztosítására szolgál .

Budapest, 2010 . év december hó 14 . nap

aláírás

rcai János
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