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Kapcsolódó módosító avaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX 30.) OGY határozat 94. § (1)
bekezdése alapján а Magyarország 2014. évi központi költségvetéséróZ szóló T/12415. számú
törvényjavaslathoz – а T/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
módosítását javasolom .



Javaslata 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX Emberi Erőforrások Minisztérium a

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Egyes szociális pénzbeli támogatáso k

1 Gyermekvédelmi Lakás АIар [1 705,0] [1 705 ,0 1 -95,0 -95,0 1 610,0 1 610,0

ХХ Emberi Erőforrások Minisztérium a

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Társadalmi kohéziót er ő sítő tárcaközi integrációs szociális programok

13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó [95,0] [95,0] +95,0 +95,0 1900 1900
lakóotthonok támogatása

Indokolá s

А módosító javaslat célja az autista otthonok mellett az értelmi sérült és halmozottan fogyatékos emberek lakóo tthoni ellátásának pályázati úto n
történő támogatásának biztosítása а hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése érdekében.

Budapest, 2013 . december 3 .



Indokolá s

А Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min őség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
fenntartásában levő Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház móri telephellye l
támogató szolgáltatást működtet . А támogató szolgáltatáshoz kapcsolódó fedezet а ХХ .
EMMI fejezet 20 . cím 19. alcím 4. jogcímcsoport „Támogató szolgáltatások, közösség i
ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és а Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása”
fejezeti kezelésű elő irányzaton áll rendelkezésre, amely átrendezésre kerül а ХХ . ЕММI
fejezet 10 . cím 2 . Gyógyító -megelőző ellátás intézetei alcím javára .

Budapest, 2013 . december 3 .
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