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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat költség vetési 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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Egyéb lakástámogatások

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethet őfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz kap csolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A részel &
irányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkel.
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Indokolá s

A Lakástámogatás egy soron való szerepeltetése csalóka, mivel azt a látszatot kelti, hogy az említett ösz szeg jelentős része új élő helyek megszerzését vagy átfogó otthonteremtési programokat támogatni . Ezzel
szemben jobbára az árfolyamgát 2 .0 kapcsán felmerül ő állami felelősségvállalást hátterér ől van szó . Így
az összeg egyértelmű és konstruktív elosztása mellett a teljes keret összege növelend ő, ha minden részfeladathoz elég forrást kívánunk rendelni.

Budapest, 2013 október
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