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Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz – а HHSZ 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(Т/12415/945. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

(Mi11i6 forintban, egy tizedessel)
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XII . Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatás a
20 Fejezeti kezelésű elő irányzato k

11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (П.

NVТ)
1 I . tengely : А mezőgazdaság és erdészeti ágazat

versenyképességénekjavítása

1 АHatvani cukorgyár és kapcsolódó édesipar o 0 0o

	

+15000 .0 +15000 .0 15000.0 15000 .0
úiгaindítása

XII . Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatás a

20 Fejezeti kezelés ű előirányzatok
11 Vidékfejlesztési és halászati programok

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II .
NVТ )

1 I . tengely : А mezőgazdaság és erdészeti ágazat
veгsenyképességénekjavítása

83 059,6 59 869,4 23 190,2 -15000,0 -15000 .0 68.059,6 59 869,4 8190,2

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag -logikailag összetagozó, részelemeiben е утй.161 elválaszthatatlan elб-~ráпyzat-módosítás tüпtеthetff fel (a kiadásпővelésévеl vagy cудkkепtёsével Ssszеftggésb еn az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy а támogatás összegét is mбdosttani szükséges) . А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módositáskга irkпyulб javaslat összefüggésben állhat а törvényjavaslat más me11ék1etеivеk А
részel67Тányzatаkat, normatívákat ВаrrаlmaZ6 mellékletek összefüggésben állhatnak а kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) rész[etez (iТеIlёkletekkel, továbbá а normaszövegben szereplS гепdelkezésekkeL
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Indokolá s

Az Európai unió eltörölte а cukor kvótát ennek köszönhetően megnyílt а lehetősége, hogy

Magyarországon az elkótyavetyélt cukoriparunkat újraindítsuk . Hatvan árosában több mint 100 éve n

keresztül működött cukorgyár kiváló infrastrukturális lehetőségekkel rendelkezik а gyár régi telephelye,

ahol az utolsó cukorsilót 2012-ben bontották 1e lengyel munkások Fidesz kormányzása alatt és szállították

Litvániába, hogy ott felépítsék . А cukorgyár újbóli beindítása több száz munkahelyet eredményezn e

Hatvan városába és közvetve több száz munkahely jönne létre Hatvan város környékén а

mezőgazdaságba.

Budapest, 2013 . december . . .
L–,

$пеider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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