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Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014 évi központi kőltségvetésérb7 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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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelésű elő irányzato k

14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 355,0 355,0 +605 .0 +605 .0 960,0 960 0

XI. MINISZTERELNÖKSÉ G

17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0 -6050 119 797, 9

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
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
részelőtrányzatokaG normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Indokolá s

A kábítószer-fogyasztás megel őzésével kapcsolatos feladatok támogatásának csekély mértékű emelését
méltánytalanul kevésnek ítéljük meg. A 2010-es költségvetésben erre a célra még 960 millió állt
rendelkezésre. A Jobbik Magyarországért Mozgalom, már a Nemzeti Drogellenes Stratégia tárgyalása
során többször felhívta a figyelmet arra, hogy hiába minden er őfeszítés, ha nincs megteremtve a
programok megvalósulásának anyagi feltétele. Akkor egy javaslatot adtunk be, hogy rögzítve legyen erre
a célra legalább a 2010-es összeg. Most módosító javaslatunk arra irányul, hogy legalább a 2010 . évi
költségvetési forrás álljon rendelkezésre a kábítószer-probléma kezelésére .

Budapest, 2013 . október . .

Vágó Sebestyén

	

Farkas GergelyDúró Dóra

	

áth Zsolt Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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