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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 94. §-ában, 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/379. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom:

Országgyűlési képviselő
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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KIADÁS BEVÉTEL

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

BEVÉTEL

ELŐIRÁNYZAT

TÁMO
S

A -TANOSA-

+/-

KIADÁS I BEVÉTEL TATOS
A

I

MÓDOSÍTOTT

KIADÁS I

xx NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
támogatása

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

10 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos 7,8 7,8 +5,0 +5,0 128 128
Szövetség e

XX NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok é s
általuk fenntartott intézmények támogatás a

12 Szociális alapítványok, közalapítványok

3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 22,9 -5,0 179

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 21,0 -5,0 160

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 összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A telefonos segélyszolgálatok működése fontos társadalmi, közösségi és szociális szakmai érdek .
Krízishelyzet, súlyos problémahelyzet esetén meg kell teremteni annak lehet őségét, hogy a rászorultak
tudjanak kihez fordulni . Közkeletű megállapítás, hogy az elmúlt esztendőkben három szervezet egymás
munkáját kiegészítve összességében magas fokon látta el ezt a feladatot . Az említett szervezetek mellett a
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége lát el meghatározó feladatot. Az elmúlt
esztendők rossz gazdaságpolitikája szűkre szabja a 2011 . évi költségvetés mozgásterét, mégis fonto s
társadalmi, közösségi érdek, hogy mindhárom érintett szervezet folytatni tudja segít ő tevékenységét. Az
eredeti javaslatban megfogalmazott támogatások esetén a Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálato k
Országos Szövetségének működése gyakorlatilag ellehetetlenülne, ezért javaslom a szóba jöhető források
részbeni átcsoportosítását az érintett szervezetek között azzal a megjegyzéssel, hogy a szakmai megítélés
szerint szükséges mindhárom szervezet működtetését és feladatellátását támogatni . Mindhárom szervezet
tevékenységét elismerve fontos hangsúlyozni annak reményét, hogy tartós gazdasági növekedés mellett a
későbbiekben az említett szervezetek támogatását is növelni lehet .

L
Kara Ákos

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Budapest, 2010 . december 14.


	page 1
	page 2
	page 3

