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Módosító iavaslat

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

- Á 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

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működés i
támogatása

22 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek . 0,0 0,0 +150,0 +150,0 1500 150.0
egyesületek, bizottságok támogatása

XI . MINISZTERELNÖKSÉG

17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0 -150 .0 119 850,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tUntethetőfel (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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolá s

A korábbi években önálló költségvetési sor volt az oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek ,
testületek, egyesületek, bizottságok támogatására. A 2014-es költségvetésben viszont nem szerepel, pedig
az előző években ez fedezte a HOOK, DOSZ, Doktori Tanács és több olyan szervezet támogatását, amel y
véleményünk szerint nagyon fontos tevékenységet lát el . Továbbá ebből a forrásból történt a
felsőoktatáshoz, az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó mintegy 200 társadalmi szervezet támogatása . A
módosító javaslatunk célja, hogy újra legyen költségvetési önálló sor az oktatási társadalmi civil és non -
profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatására.

Budapest, 2013 . október . : . :

Farkas Gergely Dúró Dóra

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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