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Kapcsolódó 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 102. § (1) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/12415/646. számú módosítójavaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

15 Fejezeti Kezelésű elSirányzatok

1 CélelSirányzatok

3 Konzultációk feladatai 1600,0 -1 000 .0 6000

XN BELÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fejezeti Kezelése elSirányzato k

19 A Nemzeti B űnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatás a

1 Gyermek kizsákmányolás elleni munkacsoportok megyénkénti QO +1 000 .0 +1 000.0
létrehozása

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el~rányzat-módosítás UtntethetSfel (a kiadás nSvelésével vagy csSkkentésével összejliggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosttani sztikséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összeJllggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivek A
részel~rányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeG



3

Indokolá s

Módosító javaslatunk célja, hogy minden megyében létrejöjjön egy „gyermek kizsákmányolás ellen i

akciócsoport” . Sajnálatos, hogy egyre nagyobb méreteket ölt ez a probléma hazánkban is, így

elengedhetetlennek tartjuk, hogy kell ő hatékonysággal fellépjünk a gyermekek érdekében . Magyarország

aláírója volt az úgynevezett lanzarote-i egyezménynek, mely az Európa Tanács Egyezménye A

gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és szexuális bántalmazás ellen . Ezen egyezmény

tartalmazza azokat az alapelveket, célokat, akciókat melyeket az aláíró országok önmagukra nézve i s

elfogadtak, így e-egyezmény értelmében hazánknak is szükséges megtenni az ezzel kapcsolato s

intézkedéseket . A módosító javaslat erre teremt anyagi forrást .

Budapest, 2013 . november 11 .

Sneider Tamás Vágó Sebestyén

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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