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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 7712415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz — а HHSZ 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(Т/12415/947. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- А törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak — а túloldali részletezés szerinti —

növelését, illetve csökkentését javasolom :

Sneider Tamás

országgyűlési képviselő
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Javaslata 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

ELŐIRÁNYZAT+/- MÓDOSÍTOTT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XX . xx. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési
támogatások

1 Boconádi Szeleczky kastély pusztulásának 0,0 0,0 +30,0 +30,0 30,0 30,0
megállítása

XX . xx. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRЮМА

20 Fejezeti kezelés ű előirányzatok
59 Társadalmi felzárkózást segít ő programo k

9 Társadalmi felzárkózási és integráció s
intézkedések

550,0 550,0 -300 -300 520,0 520,0

г
Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilаgdogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elSiráпyzat-m бdositás tünп edhetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével lisszefüggésbeп az elёiтйпуzathoz
kapcsolódó bevétel vagy а támogatás ősszegét is módosltani szükséges) . А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részldеzff mellékletтдdosltására irányuló javaslat összefüggésben állhat а törvénу̂ «аslat más mellékleteivel. А
részelё"ráпyzatokat, пormativákat ta~alтazд mellékletek összefüggésben állhatnak а kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) rész[еtеzőme[lёk[евеkkel, továbbá а пormaszővegben szereplй rendelkezésekkeL
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Indokolá s

Jelenleg а Boconádi Szeleczky kastély nagyon leromlott állapotban van, műemléki védelem alatt ál l
benne óvoda működik, és az általános iskola tornaterem hiányában i tt tartja testnevelés óráit is .
Sajnos az épület jelentősen felvizesedett és emiatt dohos állapotban van . Az óvodában járó gyermekekne k
ebben а dohos, párás levegőben kell felkészülni az iskolába kerüléshez. А pedagógusok körültekintő
hozzáállása ellenére sokszor és gyakran betegednek meg az óvódások, ami arra vezethet ő vissza, hogy а
dohos épületben vannak а csoportszobáik.
Azt gondolom, hogy mind а dél-hevesi terület egyik kulturális öröksége megérdemli а törődést, és az
iskolások és óvodások helyzete jelentősen javulna, ha normális körülmények közö tt kapnák meg az
oktatási és nevelési szolgáltatásokat, az államtól, illetve az önkormányzattól .

1
Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Budapest, 2013 . december . . .
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