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Módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

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 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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XXI
V .

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

2 Vaszar Község Önkormányzat és társult Önkormányzatai 0-0 +1 .870 1 .870
Szívvel - Szeretettel Idősek Otthona építése

Felhalmozási költségvetés2

4 Kormányzati beruházás 0 0 +1 .870 1 .870

XVI KÖRNYETEVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszafizetés kifizetése

3000,0 1 .870 1130,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3000,0 1 .870 1 130,0

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



Budapest, 2004 . október 27 .

Dr . Kovács Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Indokolás

Vaszar községben is igaz az a tendencia, ami az egész országra, hogy a lakósság folyamatosan öregszik
el. Sajnos ezeknek az idős embereknek a kultúrált és kényelmes elhelyezése nem megoldott . Vaszar
település ezért egy olyan beruházást akar megvalósítani, ahol nemcsak a községben, de annak
vonzáskörzetében is megoldaná ezt a problémát .
A község nem rendelkezik az ehhez szükséges gazdasági háttérrel, de a beruházás már nem várathat
magára .
Fokozottan indokolt, hogy a 2005 . évi költségvetésben az erre szükséges támogatás elkülönítésre
kerülj ön .

Dr . Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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