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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavasla t
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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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+i MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT
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XX . EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

20 Fejezeti kezelésű elöirányzatok

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek m űködési támogatása

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezete k

6 Váralja Szövetség támogatása 0,0 0,0 +1000 +1000 100 100

XI. XI. MINISZTERELNÖKSÉG

17 . Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0 -100 119990 .0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tRntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelilirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

A Váralja Szövetség célja a nemzeti értékek megőrzése, gyarapítása és továbbítása a széles társadalmi
rétegek felé . A szervezet ennek szellemében fejti ki tevékenységét, amelyek között szerepet kapna k
jelentős kulturális missziók, a műemlékvédelem és a földvédelem is . Mindennapi tevékenységük sorá n
fennállásuk óta következetesen kiálltak a magyarság védelme érdekében határokon innen és túl . Ezekre
való tekintettel, a Jobbik szerint szükséges lenne a Váralja Szövetség támogatása a jövő évi
költségvetésbő l, javaslatunk ezt a célt szolgálja .

Budapest, 2013 . október 29 .

Farkas Gergely

	

Novák Előd

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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