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Országgyűlési képviselő
Módosító javaslat !

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

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. NEMZETI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
támogatása

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit
szervezetek

5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi
szervezetei és szolidaritási programok
támogatása

208,5 208,5 +291,5 +291 .5 500 500

XIV BELÜGYMINISZTÉRIUM

4 Terrorelhárítási Központ

2 Felhalmozási költségvetés

6 Beruházások 988,4 291 .5 6929
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Indokolá s

A Jobbik Magyarországért Mozgalom fontosnak tartja, hogy az érdekvédelmi, szolidaritási, segít ő
tevékenységet végző szervezetek az állam támogatásával gondoskodjon az intézményhálózato k
biztonságos működésének kiegészítéséről . Éppen ezért javasoljuk a támogatások növelését, ezzel i s
elősegítve a működési feltételeiket.

A legrászorultabbak a fogyatékkal élők, hiszen önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, melyet állami
segítség nélkül nem képesek megoldani. Érdekvédelmi és szolidaritási programok támogatása, éppen
ezért, kiemelt feladat kell, legyen. Ahhoz, hogy a fogyatékkal élők mindennapi életét megkönnyítsük ,
mindenképp a támogatás 2011 . évi szintjére való megemelését javasoljuk .

Budapest, 2013 . október 30 .

aráth Zsolt

	

Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Vágó Sebestyén
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