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Országgyűlési képviselő

Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

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:
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok
támogatása

2 Szociális szférában dolgozók bérfejlesztési programja 0 0 +30 000,0 +30 000,0 30 000,0 30 000,0

XVII . NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 52 614,0 -30000.0 27386,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-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 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 szociális ellátásban dolgozók bérei a létminimum alá kerültek, ezáltal a munkavállalók és családjaik
vészhelyzetbe sodrodnak. Lassan kevesebbet keresnek a segítő szakemberek, mint egyes szociáli s
juttatásból élők, akik segítését a szociális szférában dolgozók végzik . Az alacsony bérek nem arányosak
az elvégzett munkával annak nemzetgazdasági értékével! A béremelés elmaradása az ágaza t
összeomlásához is vezethet, hiszen a tapasztalt, képzett, elhivatott szakemberek szakmaelhagyásra, s őt
ország elhagyásra kényszerülnek .

A módosító javaslatunk célja, hogy a szociális szférában dolgozók béreinek rendezése elinduljon a 201 4
évben.

Budapest, 2013 . október 30 .

Vágó Sebestyénaráth Zsolt

	

Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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