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2014 . évi ... törvény

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény a gyermekek téli szünidei étkeztetésének biztosítása érdekében

történő módosításáról

1. §

Magyarország 2014 . évi központi költségvetéséről szóló 2013 . évi CCXXX. törvény az
alábbiak szerint módosul :

A XI. Miniszterelnökség fejezet i8 . címszámon az Országvédelmi Alap el őirányzata
97000,0 millió Ft.-ra módosul és 3000,0 millió Ft. átcsoportosításra a kerül a IX .
helyi Önkormányzatok támogatása fejezet I . címszám 3.alcím A települési
önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása előirányzat javára, ami 221.573,1 millió FT.-ra módosul
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IX . HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA I

1 A helyi önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak támogatása

3 A települési önkormányzatok egyes szociális ,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

218 573,1 +3000,0 221573, 1

XI. MINISZTERELNÖKSÉ G

18 Országvédelmi Alap 100000,0 -3000,0 97000,0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzatmódosítás tüntetendő fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben a z
előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavasla t
más mellékleteivel. A részel őirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő
rendelkezésekkel. Ha a módosító indítvány a fenti összefüggéseket nem tartalmazza, a tárgyaló bizottságok állásfoglalásához készített Háttéranyag erre utaló megjegyzést tartalmaz .



2. §

Ez a törvény a kiherdetését követő napon lép hatályba és a hatálylépés napját követő
napon hatályát veszti .



INDOKLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az idei téli szünet a korábbi évekhez képest jóval hosszabb, 16 napos lesz, ez magya r
gyermekek tömegei számára i6 nap éhezést jelent . Amíg Lázár János 70 milliós villát
vesz fiának karácsonyra, vagy Kósa Lajos milliókért utazik külföldre szórakozni, addi g
több százezer gyermek fekszik le éhesen . Bár Harrach Péter szerint a gyermekéhezé s
egy életforma, a PM meggyőződése, hogy a gyermekéhezés Magyarország legnagyob b
szégyene . Ezért javasoljuk, hogy 3 milliárd forintot különítsünk el az Országvédelm i
Alapból a gyermekétkeztetés biztosítására a téli szünetben .

RÉSZLETES INDOKLÁS

Az 1 . §-okhoz

A javaslat Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX .
törvényben az Országvédelmi Alapból csoportosítana át 3 milliárd forintot a tél i
szünidei gyermekétkeztetés biztosítása érdekében .

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés .



Szabó Tímea

Törvényjavaslat

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 6 . cikkének (1) bekezdése alapján „Magyarország 2014 . évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a gyermekek téli szünidei
étkeztetésének biztosítása érdekében történ ő módosításáról” címmel a mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2014 . december 12.

Tisztelettel :

Szabó Tímea
független képvisel ő
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