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Módosító javaslat

Szili Katalin asszonynak,

	

Érkezett: 2004 NOV 0 4.
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről 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 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom :

Országgyűlési képviselő
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Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+~- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADáS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TáMOGA-

TÁS

XXI . EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

8 Veszprém megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézet 0 0 +1 .071 1 071
Farkasgyepű rekonstmkióiának 11 . Merne .

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 00 +1.071 1 .071

XXV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Informatikai, távközlési-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok

7 Közháló program 7620,0 -1 .071 6549,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5620,0 -1 .071 4549,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon 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
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2004 . október 29 .
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Bernáth Ildikó
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat által tulajdonolt Tüdőgyógyintézet rekonstrukciója Farkasgyepűn
elérkezett a II . üteméhez .
Sajnos erre a megyének saját forrása nem áll rendelkezésre . Ezen okból indokolt, hogy a költségvetés
biztosítsa az ehhez szükséges gazdasági támogatást .

Dr . Kovács Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Í

Dr. Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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