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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 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:



2
Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 130,0 130,0 +70,0 +700 200 0 2000

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0 -70,0 119 930.0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el~rányzat-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 részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL
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Indokolá s

A költségvetés sajnálatos módon nagyon kevés forrást biztosít ifjúsági célok megvalósulására . Ennek az
előirányzatnak növelésével azt szeretnénk elérni, hogy nagyobb összegb ő l tudjanak gazdálkodni azok a
szervezetek, akik a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramból kapnak támogatást . Ezek a szervezetek ugyanis
számos hasznos tevékenységet folytatnak . A teljesség igénye nélkül, például segítik a települési ifjúság
munkát, közösségépítő programokat, gyermek és ifjúsági táborokat szerveznek, ifjúsági találkozóka t
rendeznek. De ebbő l az alapból kerülnek támogatásra a határon túli ifjúsági szervezetek is, így ők is több
támogatást tudnának lehívni ebből az alapból .

Budapest, 2013 . október . . : . .

Farkas Gergely Dúró Dóra

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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