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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport 3. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  1
Miniszterelnökség 
igazgatása

    1 Működési költségvetés
      3 Dologi kiadások [8 826,1] 8     597,6 /-228,5 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 25. 
Jogcímcsoport 5. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

        5
Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; 
közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok 
támogatása

[171,5] 400,0
/+228,5 m.

kiadás/

Indokolás 

A legrászorultabbak  a  fogyatékkal  élők,  hiszen  önhibájukon kívül  kerültek  olyan  helyzetbe,
melyet sok esetben állami segítség nélkül nem képesek megoldani. Érdekvédelmi és szolidaritási
programok támogatása, éppen ezért, kiemelt feladat kell, legyen. Ahhoz, hogy a fogyatékkal élők
mindennapi  életét  megkönnyítsük,  a  támogatás  megemelését  javasoljuk.  A  Jobbik
Magyarországért  Mozgalom  fontosnak  tartja,  hogy  az  érdekvédelmi,  szolidaritási,  segítő
tevékenységet végző szervezetek az állam támogatásával gondoskodjon az intézményhálózatok
biztonságos működésének kiegészítéséről. A javaslatunk a „Fogyatékos személyek érdekvédelmi
szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok” támogatásához csoportosít át a
Miniszterelnökség  dologi  kiadásaiból.  A  Jobbik  a  Miniszterelnökség  milliárdos
eszközbeszerzésével szemben a fogyatékos személyek szolidaritási és esélyteremtési programját
részesíti előnyben.
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