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Módosítóiavaslat

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 csökkentését javasolom:



2
Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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TÁS

XX. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

5 Nemzeti Ifjúsági Tanács 0,0 0,0 +100,0 +100,0 100.0 100 0

XI. XI . MINISZTERELNÖKSÉG

17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0 -100,0 119 900, 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elSirányzat-módosítás tüntethetSfel (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 szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

Az Európai Unió országai közül utolsóként Magyarországon is megalakult a Nemzeti Ifjúsági Tanács .
Ahhoz, hogy működése biztosított legyen és be tudja tölteni azon szerepet, amit a kezdeményez ők és a
tanácsot fontosnak tartók szánnak neki, elengedhetetlen, hogy költségvetésben önálló támogatást i s
kapjon a NIT. A Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok támogatásából elvileg erre is jutna forrás ,
ám ez az összeg igen kevés és több célt is kell ebből finanszírozni. Éppen ezért a módosító javaslatunk
célja, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács működéséhez kellő , önálló forrást biztosítson .

Budapest, 2013 . október . I. . .

Farkas Gergely

	

S~fávay István

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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