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Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséróZ szóló 7/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz – аHHSZ 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 csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XП . Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
20 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

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

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

versenyképességénekjavítás a

hevesi vágóhíd építése o 0 o o + 1 000 0 + 1 000,0 1 000,0 1ооо ,о

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatás a

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Vidékfejlesztési és halászati programok

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II .
NVТ)

1 I . tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat 83 059,6 59 869,4 23 190,2 -1000.0 59 36'3,1 -1000,0 82 059,6 5 s,~9,4 22 190,2

Мegjegyzésr a fоrmaаyоmtatváпyоп tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elörгйnуzat-mшlоsttás tltаtethetőfel (a kiadás növelésével vagy csдkkeпtésével összefüggésben az előггáпyzathoz
kapcsol dб bevétel vagy a támogatás összegét is mбdosttaпi szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletт6dosltásáга iráпyulб javaslat összefüggésben állhat a töwéпyjavaslat más mel[ékletеivеL A
részelб7гйпyzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összeJйдgésbeп áUhatпak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) гёszletеЪSmeUékletekkel, továbbá a пorтasяövegbeП szeгершгeиdгlkezésekkeL
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Indokolá s

А kormány deklarált célja mellyel а Jobbik is egyetért, hogy növelni kell az állattartás szerepét а

mezőgazdaságon belül . А közvetlen mezőgazdasági támogatásokon felül ezt úgy is el ő kell segíteni, hogy

az állattartó vidékeken létre kell hozni az állatok feldolgozásához szükséges ipari létesítményeket . Ennek

első lépcsője, hogy vágóhidak létesüljenek . Heves város környéke а rendszerváltás előtt híres volt

állattartásáról és mai is sok gazda tenyészt els ősorban szarvasmarhát. Ezen állatok gyors piacra jutásához

szükséges helyben megteremteni а vágóhídi kapacitást.

Budapest, 2013 . december . . .

Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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