
Országgyűlési képviselő

i ett"k$31 ,t"

z t 11 i'á A ic

742,11,(C! ,(/(

013 Oi. ;T 3

	

Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetésér ől szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztünk elő.

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

növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk:



Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1 Családi támogatások

2 Anyasági támogatás 5358,0 0,0 +3478,0 8836.0 00

XIV BELÜGYMINISZTÉRIUM

4 Terrorelhárítási Központ

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 7127,8 -3478,0 3649.8

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el~rányzat-módosítás ~lelhet őfel (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.
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Indokolá s

Értehetetlennek és felháborítónak tartjuk a kormány azon tervét, hogy az anyasági támogatást csökkenten i
kívánja . A Jobbik Magyarországért Mozgalom elkötelezett a magyar demográfiai katasztrófa
elhárításában, annak megoldásában, így a kormánnyal ellentétben támogatni kívánja a gyermeket vállal ó
családokat, hiszen e nélkül nem tervezhető Magyarország jövője .

Javasoljuk a csökkentés helyett a tavalyi összeg infláció mértékével való megemelése .

Budapest, 2013 . október 30 .

Vágó Sebestyénaráth Zsolt

	

Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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