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Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztünk elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk:



-2 -
Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

	

(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-zet
szám

Cí
m

szá

m

Alcím
szám

Jog-
cím-
csop.
szám

Jog-
cím

szám

Elöir.
csop
szám

Ki -
emelt

sím

Fejezet
neve

cím név Alcím
név

Jogcím-
csop.
név

jogcím Elő ír.
csop.
név

Kiemelt
előirány -
zat neve

ELŐ IRÁNYZAT
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

ELŐ IRÁNYZAT+/- MÓDOSÍTOTT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelés ű elő irányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok
támogatása
Országos jelzőrendszer és készülék 0 0

	

+2 000.0 2 000 .0

XX EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

9 Türr István Képz ő és Kutató Intézet

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2 292,9 -2000.0 292 .9

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeG
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Indokolá s

Az élet védelmében a Jobbik Magyarországért Mozgalom szükségesnek tartja egy olyan jelz őkészülékes
rendszer kiépítését, mely els ősorban az idősek biztonságát garantálhatná egészségügyi valamint
bűnmegelőzés szempontjából . A jelzőrendszer kiépítése és elindítása lehetőséget teremtene arra, hogy a
kiszolgáltatott helyzetben lévő idős személyek egyetlen jelzéssel tudjanak segítséget kérni és kapni aká r
súlyos egészségügyi probléma végett, akár személyüket, testi épségüket, életüket fenyeget ő
bűncselekmények esetén .

A módosító javaslatunk célja az országos jelz őrendszer és készülék bevezetéséhez és elindításához anyagi
forrás biztosítása .

Budapest, 2013 . október 30 .

Sneider Tamás

	

Vágó Sebestyén

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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