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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:



Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XII . VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelés ű irányzato k

4 Úniós programok kiegészít ő támogatása

7 Igyál tejet program 1700,0 1700,0 +5000.0 +5000.0 6700 .0 6700 .0

XI. MINISGI>RELNÖKSÉG

17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0 -5000.0 115 000.0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tpntethetőfel (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 kiadósokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

Az igyál tejet program népszerűsítése és minél szélesebb körben való elterjesztése fontos feladat é s
felelősség. Az iskolatej lényeges szerepet játszik a kisiskolások fejl ődésében, hiszen ezzel az apró, de
jelentős dologgal ebben a korban még könnyen rászoktathatóak az egészséges táplálkozásra . Az igyál
tejet program a népegészségügyi feladatok részét kell, hogy képezze, így a program végrehajtásához a z
elő irányzatokon túl további 5000 M Ft támogatásra van szükség

Budapest, 2013 október

Z. Kárpát Dániel

Jobbik
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