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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94.'-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2013 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti növelését,

javasolom:
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Javaslat a 2013. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A
20 Fejezeti kezelés ű elő irányzato k

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek m űködési
támog atás a

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei é s
szolidaritási programok támogatása

208,5 208,5 +291 .5 +291 .5 500 .0 5000

Megjegyzés: a formanyomtatványon 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 részletez őmelléklet módisítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.



Indokolá s

A Jobbik Magyarországért Mozgalom fontosnak tartja, hogy az érdekvédelmi, szolidaritási, segítő
tevékenységet végz ő szervezetek az állam támogatásával gondoskodjon az intézményhálózato k
biztonságos működésének kiegészítésérő l . Éppen ezért javasoljuk a támogatások növelését, ezzel i s
elősegítve a működési feltételeiket .
A legrászorultabbak a fogyatékkal él ők, hiszen önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, melyet állami
segítség nélkül nem képesek megoldani. Érdekvédelmi és szolidaritási programok támogatása, éppe n
ezért, kiemelt feladat kell, legyen . Ahhoz, hogy a fogyatékkal él ők mindennapi életét megkönnyítsük ,
mindenképp a támogatás 2011 . évi szintjére való megemelését javasoljuk .

Budapest, 2012 . június . .

Sneider Tamás

	

Vágó Sebestyén
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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