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Kapcsolódó módosító avaslat !

Dr. Kövér László úrnak,

az Országgyúlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (L .30.) OGY határozat 94. § (1) bekezdése

alapján а Magyarország 2014. évi központi költségvetéséróZ szóló 7/12415. számú törvényjavaslathoz –

а 7/12415/945. számú módosító javaslathoz kapcsolódva - az alább i

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő.

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

javasolom .

Országgyűlési képviselő



Javaslata 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egye tizedessel)
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XX Emberi Erőforrások Minisztérium a

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás
intézményei

[22 958,7] [80 306,5 1 -32,7 22 958,7 80 273,8

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 161 927,7] 61 927, 7

2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i
adó

[15 124,41 15 124,4

3 Dologi kiadások 1 23 070,5] - 32,7 23 037, 8

4 Ellátott ak pénzbeli juttatásai [2 441,5] 2 441, 5

5 Egyéb m űködési célú kiadások [304,2] 3042

2 Felhalmozási költségveté s

1 Beruházások (387,9] 3879

2 Felújítások 191 9

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19 Szociális célú humánszolgáltatások

7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátás i
szerződésekkel történő finanszírozása

[350,6] [350 ,6] +32,7 +32,7 3833 3833



Indokolá s

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérő l
és egyes törvények módosításáról szóló 2012 . évi CXCII . törvény módosításáról szóló 2013 .
évi CLXXXIV . törvény annak benyújtásakor további három intézmény állami átvételér ő l is
rendelkezett, azonban ezen intézmények végül nem kerültek állami körbe, így azokat а
továbbiakban is ellátási szerz ődéssel kell finanszírozni .

Budapest, 2013. december 3 .


	page 1
	page 2
	page 3

