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Módosító javaslat!
Országgyűlési képviselő

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:
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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 kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozá s

5 Iskolai szociális munka országos elindítása 00 00

	

+7 920 .0 7 920.0

X . KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIU M

8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalo k

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 25 197,2 25 197,2 -7 920.0 17277 .2 17277 . 2

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-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 részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőrányzatokay normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolá s

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012-2014 . évekre szól ó

kormányzati intézkedési tervéről szóló kormányhatározat 7. pontja a következőket tartalmazza:

„Kidolgozás:,,Ki kell dolgozni az iskolai szociális munka rendszerének formáját, valamint be kell vezetni

a gyermekjóléti alapszolgáltatások rendszerébe” Határidő 2012. december 31." Bevezetés: 2013 .

szeptember I." Sajnos a bevezetés elmaradt .

Az iskolai szociálismunka országos bevezetése hozzájárulhat a társadalmi felzárkóztatá s

hatékonyságához . Az oktatási intézményekben a pedagógusok, véd őnők, pszichológusok, iskolarendőrök

és az iskolai szociális munkások interprofesszionális együttműködése a jelenlegi, egyre súlyosbodó

helyzetet hatékonyan tudná megoldani, így az oktatás minősége is javulhatna és a társadalmi

felzárkóztatás elindulhatna végre .

Budapest, 2013 . október 30 .

-z- --

Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Vágó Sebestyén
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