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országgyűlési képviselő

Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/765S. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

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
20 Fejezeti kezelés ű előirányzato k

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok
támouatás a

? Szociális számla és kártya rendszer országos kiépítése 0,0 0,0 +1000 .0 +1000.0 1000 .0 1000 .0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
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) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Indokolá s

A Jobbik Magyarországért Mozgalom alapvet ő célja egy átlátható, igazságos, célzott a rászorultsági elve n
alapuló segélyezési rendszer kialakítása. A jelenlegi támogatási rendszer nem felel meg a fent leírt
feltételeknek, kritériumoknak .
Fontos, hogy a támogatásokat valóban az arra rászorulók kapják meg és valóban a család, a gyermek
szükségleteinek megfelelő célokra használhassák fel a szolidaritás és igazságos újraelosztás jegyében .
Annak érdekében, hogy a támogatási rendszer igazságos, célzott és átlátható legyen, és valódi
szolidaritásról beszélhessünk, indokolt tehát a szociális kártya és utalvány, illetve pénzhelyettesít ő eszköz
országos bevezetése, ennek társadalmi, jogi és anyagi hátterének megteremtése .
Módosító javaslatunk célja a szociális számla és kártyarendszerének elindításához szükséges anyagi háttér
biztosítása .

Budapest, 2012 . június . .

áráth Zsolt

	

Sneider Tamás

	

Vágó Sebestyén
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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