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Kapcsolódó módosító iavasla t

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz – a HHSZ 102. ' (1) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/12415/139. számú módosító javaslathoz 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 őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

20 Fejezeti kezelésü előirányzatok

14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 355,0 355,0 +545,0 +545,0 9000 9000

XX EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2 640,3 2 640,3 -545 .0 -54j,0 2095,3 2095 . 3

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elb7rányzat-módosítás tüntethetBfel (a kiadás növelésével vagy csSkkentésével Ssszefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet 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

Sajnálatos, hogy egyre fiatalabb korban próbálnak ki különböz ő drogokat a gyermekek . Az eddigi

programok ellenére nem csökkent a kábítószer fogyasztása hazánkban . A droghasználat folyamato s

terjedése össztársadalmi probléma, annak felszámolása a társadalom egészének felelőssége .

Módosító javaslatunk célja a feladat mellé megfelel ő pénzeszközöket rendelni .

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a kormány drogellenes stratégiájának vitájánál is és előző években

is felhívta a figyelmet arra, hogy a kábítószerfogyasztás-megel őzéssel kapcsolatos feladatokhoz

szükséges a jelenleginél több támogatást rendelni . Annak érdekében, hogy a stratégiában megfogalmazott

célok megvalósuljanak, szükségesnek tartjuk a költségvetési összeg emelését .

Budapest, 2013 . november 11 .
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Sneider Tamás

	

Vágó Sebestyén

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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