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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/12415/206. 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 ő irányzatok módosítására

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

20 Fejezeti kezelés ű elöirányzatok

18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 115,0 115,0 +200,0 +200 0 3150 3150

XVII . NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatás a

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 4 1126 -200.0 3 912 . 6

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben 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 mellékleteiveG A
részelrrrányzatokay normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.



Indokolá s

2012-ben megjelent UNICEF vizsgálat alapján hazánkban a gyermeknélkülözési index az egyi k
legmagasabb 31%-os, a relatív szegénység 10,3%-os . Vagyis minden 10. gyermek relatív szegénységben
él . Éppen ezért is érthetetlen, hogy a kormány második éve csökkenti a gyermekvédelmi szolgáltatások ,
módszertani feladatok ellátásához rendelt összeget .

A Jobbik Magyarországért Mozgalom vallja, hogy a magyarság jövője gyermekeinkben van . A
gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybevev ők száma növekvő tendenciát mutatnak, mely összefüggésb e
hozható, a hosszú ideje tartó gazdasági, morális válsággal, mely Magyarországon napjainkban is zajlik.

Annak érdekében, hogy a megnövekedett feladatokat megfelel ő szolgáltatásokkal és módszerekke l
lehessen ellátni az erre fordítható összeg megemelését javasoljuk .

Budapest, 2013 . november 11 .

Baráth Zsolt

	

Sneider Tamás

	

Vágó Sebestyé n

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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