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Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T111700. 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 . EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

Beruházás

8 Pápa Város Önkormányzat Gróf Eszterházv Kórház 0-0 +4.208,0 4 .208,0
Szakambulancia beruházási koncepcióin (úi hotelszárny
törzség . rekonstrukció, fűtés korszerűsítés)

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0-0 +4.208,0 4.2080

XXII
I

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 5628,8 -4 .208,0 1420,8

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 5628,8 -4 .208,0

1420,8

Megjegyzés : aformanyomtatványon tanalmilag-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 .



Budapest, 2004 . október 29 .

Indokolás

Pápa Város Önkormányzata már több éve készül a Gróf Eszterházy Kórház - Szakambulancia beruházás
megvalósítására .
A c él, h ogy a v áros r endelkezzen e gy valóban európai s zínvonalú K őrházzal, a hol e gy ú j h otelszárny
építése lenne szükségszerű . Továbbá az intézmény fűtése elavult és ezért sürgős korszerűsítésre szorul .
Ezen beruházás kizárólag a központ költségvetés támogatásával valósítható meg . Szükségszerűsége nem
kétséges .

Dr . Kovács Zoltán

	

Dr. Kontrát Károly
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