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Tisztelt Elnök Asszony!

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

bizottsági 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 :

Bizottsági módosító javaslat!
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Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előlrányzat-módosítás ttintethetője (a adás nőve ésével vagy csö entéséve össze gg s en az e r nyzat toz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat ősszeJltggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összeJttggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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XXIV . Ifjúsági, Családügyi, Szociális és EsélyegyenlSségi Minisztérium

9 Fejezeti kezelésü előirányzatok

2 Fogyatékosok esélyegyenlőségénekjavitása 200,0 -200,0 0 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb müködési
célú támogatások, kiadások

50,0 -50,0 0.0
-

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi
felhalmozási

150,0 -150,0 0 .0

X . Miniszterelnökség

12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésü előirányzatok

5 Fogyatékosok esélveevenlőségének 0 0 +200.0 200 0
iavítása

1_ Müködési költségvetés

1_ Személvi juttatások +5 00 50
2_ Munkaadókat 0.0 +2 6 1,6_

terhelő járulékok
3 Dologi kiadások 00 +20 2-0

5_ Egyéb működési 0 .0 +141 .4 141 4
célú támogatások, kiadások

2 Felhalmozási kiadások

3_ Egyéb intézményi 0 .0 +50.0 50 0
felhalmozási

kiadások
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Indokolás

Az előirányzat átcsoportosításával biztosítható a fogyatékos személyek társadalmi integrációját
segítő programok, rendezvények támogatásával a társadalmi szemlélet pozitív irányú
megváltoztatása, ismeretterjesztés, prevenció, a fogyatékos személyek és családjaik
életminőségének javítása, továbbá létesítmények akadálymentessé tétele .

Budapest, 2004. november Z~

N-I Bakonyi Tibor
elnök
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