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Módosító javaslat!

Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökéne k
Helyben

Tisztelt Elnök Ur!
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T112415 számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában, 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
módosító javaslato t
terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –
növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

-2 Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
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A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
Hétvégi és szünidei gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő
hímügo.táaa

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilaglogikatlag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tltntethetőfel (a átadós növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadósokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a ktadásokal, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkeL

]

-3 Indokolá s
Az Orbán-Simicska rezsim értelmetlen stadionokra és a maffia-barátokra költ tízmilliárdokat, miközbe n
nem tesz semmit a gyermekszegénység felszámolása, a fiatalok fels őoktatási esélyének megteremtése és a
gyermeket nevelő nők munkavállalásának megkönnyítése érdekében . Költségvetésileg semleges
javaslataink az első lépést jelentheti a Fidesz-kormány igazságtalan és esztelen politikájának felszámolás a
felé.
A gyermekéhezés felszámolásához szükséges forrást a közmédia támogatásának csökkentéséve l
javasoljuk előteremteni.

Budapest, 2013 . október 21 .

Szabó Tíme a
független képvisel ő

Scheiring Gábo r
független képviselő

