
Farkas Gergely
Országgyűlési képviselő

Kövér László úrnak,
m : T

A 2 - L 4 5 14 y
Módosító javaslat

az Országgyű lés elnökének

	

2?3 O, +

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak — a túloldali részletezés szerinti —

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

5 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 0,0 0,0 +3691 +369 .1 369 .1 369 . 1

XI . MINISZTERELNÖKSÉ G

17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0 -369 .1 119 630. 9

Megjegyzés:
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összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás
módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő

összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat)
melléklet
részletező

módosítására
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az előirányzathoz
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Indokolá s

A költségvetés nagyon szűkös forrást biztosít ifjúságpolitikai célokra. A helyzetet tovább súlyosbítja ,
hogy a korábban önálló költségvetési sorként szerepl ő gyermek és ifjúsági célú üdültetés, az idei
költségvetésben nem szerepel. Módosító javaslatom azt a célt szolgálja, hogy újra álljon rendelkezésr e
önálló költségvetési összeg erre a célra a korábbi évekhez hasonló mértékben .

Budapest, 2013 . október .?. . .

Farkas Gergely

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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