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Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat	§ ( ) bekezdés	) pontjának a következő módosítását*

(elhagyását/kiegészítését *)javasolom :

- A t örvényjavaslat 2 004. 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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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Fővárosi Önkormányzat Szent Játos Kórház és Rendelőintézet 0,0 +7637 763,7
lei árt határidejű tartozásainak kiegyenlítésére és
adósságállományának felszámolása

1 Felhalmozási költségvetés

2 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +763 .7 763 7

X MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1500,0 763 7 736 3

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 14480 763 7 684 3

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (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
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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Budapest, 2004 . november 4 .

Dr. Juhos Katalin

	

Dr.

Indokolás

A Szent János Kórház tartozás állománya egy milliárd Ft feletti összegről 2004 . évben - az eredményes
és fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően - októberre 700 millió Ft-ra csökkent . Ennek ellenére
önkormányzati biztos kijelölésére került sor, akitől várható, hogy a gazdálkodást tovább racionalizálja . A
megközelítőleg 450 ezer beteget kiszolgáló, a főváros budai oldalát és környékét is ellátó, kiemelt
fontosságú egészségügyi intézmény egyedi költségvetési támogatása, szanálása vitathatatlanul indokolt.

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

agy Gábor Tamás

	

Dr. Kosz lányi Dénes
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