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Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének
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Érkezett :

Módosító javaslat

014 OKT 14 .

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40 . § (1 )
bekezdése alapján a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012 . évi
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslathoz az alábbi
módosító javaslato t
terjesztjük el ő, egyúttal kérjük, hogy módosító javaslatunkat az Országgyűlés Nemzeti
összetartozás bizottsága vitassa meg :
A törvényjavaslat 1 . mellékletében a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet egyes
előirányzatainak az alábbiak szerinti módosítását javasoljuk:
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Javaslat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012 . évi CCIV . törvény végrehajtásáról szóló T/1143 . szám ú
törvényjavaslat el ő irányzatainak módosítására
(Milli ó
forintban, egy tizedessel)
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Indokolás
A módosító javaslat célja, hogy a 2013 . évi zárszámadás normatív rendelkezéseinek a
Bethlen Gábor Alapra vonatkozó számait összhangba hozza a Bethlen Gábor Alapr a
vonatkozó fejezeti kötetben (a 4386 . és a 4396 . oldalakon) szereplő számokkal, és a
Bethlen Gábor Alap 2013 . évi tevékenységéről és működéséről szóló B/802 . számú
beszámolóban szereplő számokkal .
A zárszámadás fő kötetéhez képest ugyanis a Bethlen Gábor Alap 2013 . év i
tevékenységéről szóló beszámoló (és a zárszámadás fent hivatkozott oldalai) szerint a
Bethlen Gábor Alap 2013-ban 4442,1 millió forint helyett ténylegesen 4316,9 milli ó
forintot fordított Oktatás-nevelési támogatás nyújtására, a Nemzeti jelent őségű
intézmények támogatására pedig 5927,5 millió forint helyett valójában 5746,1 millió
forintot költött .
A módosító javaslat így megszünteti a Kormány által létrehozott „párhuzamo s
valóságokat” .

Budapest, 2014 . október 14 .
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