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Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága A Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavaslat költségvetési el őirányzataihoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121. §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak
megfelelően – a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő.

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés) - a túloldali

részletezés szerinti – növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Érkezett : 2010 DEC 15.



Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIU M
15 Fejezeti kezelésű el ő irányzato k

5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájáruláso k
1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatás a

(közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális
1800,01 [800,01 -800,0 -800,0

programok)
1 Egyházi közgy űjtemények és közművelődési intézmények +750,0 +750,0 7500 7500

támogatása
2 Egyházi kulturális programok támogatása +50,0 500

1 M űködési költse vetes
> gyéb működési célú kiadások +25,0 250

2 Felhalmozási költségveté s
Eevéb intézményi felhalmozási kiadások +25,0 250

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása [3 300,0] [3 300,0] -3 300,0 -3 300,0
1 Hittanoktatás támogatása +3 100,0 +3 100,0 3 100,0 3 100 . 0
2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és +200 2000

Iskola)
1 M űködési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások +100,0 1000
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások +100,0 1000
3 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés[e] és

kiegészítése
5 [Szórványtelepülési és kistérségi egyházi támogatások ]

Kistelesülési és szórván

	

e~ házi támo g atások
[2 000,0] [2 000,0] -2 000,0 -2 000,0

1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesít ő +1 600,0 +1 600,0 1 600 .0 1 600 . 0
egyházi személvek jövedelempótléka

2 Egyházi szórványprogramok támogatása +200,0 2000
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások +100,0 1000
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások +100,0 1000
3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi +200,0 2000

komplex programfainak támogatása (Testi és lelki kenyér )
I M űködési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások +100,0 1000
2 Felhalmozási költségvetés

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások +100,0 1000
7 [Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója é s

egyéb beruházások]
E• házi

	

' ített öröksé védelme és e

	

éb beruházások



Indokolás :

A módosító javaslat technikai jellegű módosításokra, címrendi változásra, névpontosításra irányul, az eredeti el ő irányzatok megváltoztatása nélkül .

Budapest, 2010 . december 15.

Dr. Lukács Tamá s
a bizottság elnöke
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