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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     985,0 /-15,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 24. 
Jogcímcsoport új 9. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása

      24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



        9 Csodálatos Világ Gyermek Alapítvány támogatása 15,0 /+15,0 f. kiadás/

Indokolás 

Az Alapítvány példamutató karitatív akciókkal segíti elsősorban a beteg gyermekeket, illetve
azok családjait  különböző egészségmegőrzéshez szükséges  eszközök beszerzésével.  Szociális
tevékenységének homlokterében a családsegítés, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása,
időskorúak gondozása áll. Az Alapítvány dolgozói és önkéntes segítői vallják: a kórházak és a
tartós  kezelésre,  ápolásra  kényszerülő  családok  sok  mindenben  hiányt  szenvednek,  ezért
bármilyen  segítség  jól  jöhet.  A Csodálatos  Világ  Gyermek  Alapítvány rendszeresen  szervez
jótékonysági koncerteket, árverezéseket, és mivel jelenleg semmiféle állami támogatásban nem
részesülnek,  a  feltüntetett  összeget  bérleti  díjra,  közüzemi  számlák  kifizetésére,
irodafenntartásra,  munkabérre  és  járulékokra,  könyvelésre,  eszközbeszerzésre,  valamint
gépjármű fenntartásra fordítanák.
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