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Országgyűlési képviselő

Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat költségvetés i
előirányzataihoz - a HHSZ 94.§-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2013. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állam i

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) a túloldali részletezés szerinti — növelését, illetve

csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2013. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelés ű elő irányzato k

30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működés i
támogatása

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezete k

6
Értelmi Fogyatékossággal Él ők és Segítő ik Országo s
Érdekvédelmi Szövetsége

122,0 122,0 + 8,0 +8,0 130,0 130 0

7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 154,0 154,0 + 11,0 +11,0 165,0 165, 0

8
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége

149,0 149,0 + 11,0 + 11,0 160,0 160 0

9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 154,0 154,0 + 11,0 + 11,0 165,0 165 0

11 Autisták Országos Szövetsége 47,0 47,0 + 3,0 + 3,0 50,0 500

12 Siketvakok Országos Egyesülete 19,0 19,0
+ 1,0 + 1,0 20,0 200

13
Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek
és Alapítványok Országos Szövetsége

29 ,0 29,0
+ 1,0 + 1,0 30,0 300

xvll . NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

20 . Fejezeti kezelésű előirányzato k

34 . Infokommunikációs ágazati programok és kormányzat i
informatikai rendszerek

I . Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 20 007,6 20 007,6 - 46,0 - 46,0 19961,6 19961, 6

Megjegyzés: a formanyomtatványon 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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek fontos társadalmi célokat szolgálnak . A
működésükre, valamint, hogy az érdekvédő feladatukat képesek legyen ellátni a megfelel ő
szakmai és minőségi szinten, indokolt a 2012 . évi költségvetési előirányzat támogatási szintjét
megtartani . A módosító javaslat ennek megfelel ően a 2013. évi központi költségvetés kiadási
tételei között szereplő Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek cím ű
jogcímcsoportban szereplő hét szervezet részére teremti meg a biztos finanszírozási
feltételeket a következő esztendőre .

Budapest, 2012 . június 29 .

Dr. Tapolczai Gergely
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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