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46.1--
országgyűlési képviselő

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

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 javaslatot

terjesztek elő.

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

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
21 Nemzeti Csatád- és Szociálpolitikai Alap

1 Családi támogatások

1 Családi pótlék 354015,0 +138066,0 492081, 0

XLII A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSA I

3 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó 1 540 310,6 +138066,0 1678376, 6

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagpa támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására iránytiló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A

, részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a gykiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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Indokolá s

A Jobbik Magyarországért Mozgalom elkötelezett a magyar demográfiai katasztrófa elhárításában, annak
megoldásában, így támogatni kívánja a gyermeket vállaló családokat, hiszen e nélkül nem tervezhet ő
Magyarország jövője .

A családi támogatások immáron ötödik éve vannak befagyasztva így javaslatunk a tétel 2011 . évi infláció
mértékével való megemelését javasolja . A támogatás mértéke még így is elmarad az elvártól az évek óta
befagyasztott összeg mára elértéktelenedett .

A Jobbik Magyarországért Mozgalom által ismételt bevezetésre javasolt progresszív személy i
jövedelemadózási rendszer következtében el őálló plusz forrásokat a fenti célok elérésére célszer ű
fordítani .

Budapest, 2012 . június

Baráth Zsolt

n

Sneider Tamás

	

Vágó Sebestyén
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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