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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 törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ábanfoglaltaknak megfelelően

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak — a túloldali részletezés szerinti —

növelését, illetve csökkentését javasolom:
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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 kezelés ű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

3 Erdélyi Magyar Ifjak 0,0 0,0 +10.0 +10,0 10 .0 100

XI . XI . MINISZTERELNOKS G

17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120000,0 119 990,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tltntethetőfel (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
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Indokolá s

A jövőre 10. alkalommal megrendezésre kerülő EMI-tábor az erdélyi (sőt a Kárpát-medencei) magyarság

egyik legnagyobb, már nem csak ifjúsági seregszemléje . Itt az ideje, hogy hazánk támogatóként i s

elő lépjen. A tábor megszervezése mellett tagszervezeteiken keresztül számos kulturális, karitatív ,

hagyományápoló rendezvényt szervez még az EMI, melyek fontos szerepet töltenek be az erdély i

magyarság megmaradásáért vívott harcban.

Budapest, 2013 . október :.

Balczó Zoltán
jt

Farkas Gergely
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závay István

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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