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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXIV . IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM

1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium igazgatása

[2 334,1] +812,2 3 146 .3

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [1146,31 +478,2 1624,5

2 Munkaadókat terhelő járulékok [350,6] +149,5 500 1

3 Dologi kiadások [774,7] +184,5 959 2

XXI EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 EüM Központi Igazgatás

1 Működési költségvetés [3 784,0] -812,2 2971,8

1 Személyi juttatások [2 376,8] -478,2 1 898 6

2 Munkaadókat terhelő járulékok [730,1] -149,5 580 6

3 Dologi kiadások [700,8] -184,5 516 3

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőiránvzatokat. normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeG
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Indokolás

Az Országgyűlés a 2004 . XCV. törvénnyel módosította a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról szóló 2002 . évi XI. törvényt. A kormányzati struktúrában bekövetkezett változást
követni kell a 2005 . évi költségvetésben is, emiatt szükséges az előirányzatok fejezetek közötti
átcsoportosítása.

Budapest, 2004. november 4 .
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