
Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetési bizottsága
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Bizottsági módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz — a HHSZ 102 . § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően —

módosító javaslato t

terjeszt elő.

A bizottság a törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak — a túloldali részletezés

szerinti — növelését, illetve csökkentésétjavasolja :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELÓIRÁNYZAT
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+/- MÓDOSÍTOTT ELÓIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XX . Emberi Erő források Minisztérium a

20 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek m űködési támogatás a

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezete k

6 Értelmi Fogyatékossággal Él ők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége

130,0 130,0 +6,5 +6,5 I36,5 136, 5

7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 165,0 165,0 +8,2 +8,2 1732 173,2

8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 160,0 160,0 +8,0 +8,0 1680 1680

9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 165,0 165,0 +8,2 +8,2 173,2 173,2

10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi 19,0 19,0 +1,0 +1,0 20 200
Szövetsége

11 Autisták Országos Szövetsége 50,0 50,0 +2,5 +2,5 535 535

12 Siketvakok Országos Egyesülete 20,0 20,0 +1,0 +1,0 210 230

13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok 30,0 30,0 +1,5 +1,5 315 315
Országo s

XVII NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k

32 Közlekedési ágazati programo k

3 UD rendszerek működtetése és kapcsolódó feladatok 10 000 10 000 -36,9 -36 .9 9963,1 9963, l

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (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 mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A fenti költségvetési támogatásban részesített szervezetek megkérd őjelezhetetlenül a társadalom rászoruló
rétegeit, ezeken belül az egészségkárosodással, fogyatékossággal rendelkező tagjait, életüket ,
beilleszkedésüket segítik, érdekeiket védik. Az érintett személyeknek sokszor az életmin őségük
romlásával járhat, hogyha a szervezetek nem tudják fenntartani a megszokott szolgáltatási szintet .

Nem véletlen, hogy a fent nevezett szervezetek állandó alanyai költségvetési támogatásnak, elismerten
szükség van a munkájukra és tevékenységük természeténél fogva nem képesek önfenntartó módon
gazdálkodni, nem is feladatuk ez . Azonban a tény, hogy a szervezetek költségvetési támogatása mindig
szerepel a költségvetésben, bizonyítja, hogy elismerjük ezen szervezetek fenntartásának szükségességét .

A fogyatékos személyeket és szervezeteiket tömörítő érdekvédelmi szervezeteknek szükségük van a z
állami támogatásra . 2010-ben az el őző Kormány radikálisan csökkentette a támogatásukat, a mostani
Kormány 2011-re nagymértékű emelést hajtott végre. Azóta változatlan a támogatási összeg évről évre .
Ez a szint még mindig jóval elmarad a 2010-es év előtti mértéktő l . Ezért különösen indokoltnak tartjuk ,
hogy a szervezetek működése, a megfelelő szolgáltatási minőség fenntartása további fenntartása
érdekében 5%-kal növeljük az éves támogatást .

Mivel a felsorolt szervezetek a fogyatékossági és tartós betegségi csoportok és fajták közel mindegyiké t
lefedik, így közvetlen vagy közvetett módon a hazai fogyatékossággal élők közel egész rétegét, illetve
azok szükségleteit lefedik, tehát közel félmillió hazai állampolgárt érint a támogatás mértéke . Az új
élethelyzet, az új idők és a társadalmi változások által — a régi szolgáltatások fenntartása mellett — új
feladatok alakulnak ki a szervezeteknél. A feladatkör kibővülése természetes módon a források
kibővülését feltételezik és teszik sürgetővé, amely helyzetet az idei, 2013-as év tapasztalatai is kiválóa n
bemutattak.

Az idei év tapasztalatait megerősítette az is, hogy minden egyes szervezet egyenként írásban jelezte a
költségvetési támogatás megemelése iránti igényét . A támogatás mértékének emelését nemcsak a z
egységes igénykifejezés, és a fentebb említett érvek támasztják alá, hanem a levelekben felsorolt szakmai
érvek és szükségletek is .

Budapest, 2013 . november 14.
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Dr. Nyikos László r
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