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Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben_

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40 . §-a alapján
— a 91 . § (4) bekezdésében' foglaltaknak megfelelően — Magyarország 2015 . évi központi
költségvetésérő l szóló T/1794. számú törvényjavaslathoz a következő módosító javaslatot
terjesztem elő, amelynek megvitatását a Népjóléti bizottságban kérem .

- A törvényjavaslat 2015 . évi költségvetési el őirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasolom :

A HHSZ 91 . § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek bevételi és a kiadás i
főösszegére és egyenlegére — a Gst. 25 . § (5) bekezdése szerinti módosító javaslat kivételével — kizárólag a
költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be módosító javaslatot
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Javaslat a 2015. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel )
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XX XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

20 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

+2000 .0 2000 .0 2000 . 09 Országos jelzőrendszer és készülék kapcsolatos feladatok 0,0 0,0 +2000 .0

XI XI. MINISZTERELNÖKSÉ G

32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 100000,0 -2000,0 98000 . 0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el ő irányzat-módosítás tüntetendő fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben a z

el őirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavasla t
más mellékleteivel . A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő
rendelkezésekkel. Ha a módosító indítvány a fenti összefüggéseket nem tartalmazza, a tárgyaló bizottságok állásfoglalásához készített Háttéranyag erre utaló megjegyzést tartalmaz .
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INDOKOLÁ S

Az életvédelmében a Jobbik Magyarországért Mozgalom szükségesnek tartja egy olyan

jelzőkészülékes rendszer kiépítését mely els ősorban az idősek biztonságát garantálhatná

egészségügyi valamint bűnmegelőzés szempontjából . A jelzőrendszer kiépítése és elindítása

lehetőséget teremtene arra, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő idős személyek egyetlen

jelzéssel tudjanak segítséget kérni és kapni akár súlyos egészségügyi probléma végett, aká r

személyüket, testi épségüket, életüket ért bűncselekmények esetén .

A módosító javaslatunk célja az országos jelzőrendszer és készülék bevezetésének és

elindításának anyagi forrás biztosítása .

Budapest, 2014. november ,

Vágó Sebestyén

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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