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Dr. Szili Katalin, asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Országgyűlési képviselő

Glós Hivatala

Iremányszám- % 117-Go'18%

t-rkezett : 2004 DEC 0 7.

Tisztelt ElnökAsszony!

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 -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(kapcsolódva a T/11700/737 . számú módosító

javaslathoz)

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat	§ (	bekezdés	) pontjának a következő módosítását*
(elhagyását/kiegészítését *) javasolom:

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,
illetve csökkentését javasolom:

Kapcsolódó módosító javaslat
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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

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

24 Lakásmaffia-ellenes program támogatása 0 0 +100 .0 100 0

1 Működési költségvetés

5 ERvéb működési célú támogatások, kiadások 0 0 +1000 100 0

XXI Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Gyermek-, és ifjúsági feladatok

4 Ifjúsági létesítmény-fejlesztések

1 Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása 557,5 -100,0 457,5

2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás 542,5 -100,0 442,5

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.
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Indokolás

Módosító javaslatom szerint a krízishelyzetbe került családok esetében a válságmenedzselés költségeire,
valamint a rendkívüli élethelyzetben adható kiemelt összegű támogatás nyújtásának fedezésére az
önkormányzatok részvételével és rajtuk keresztül 100 millió Ft az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium költségvetési fejezetében önálló soron szerepelne

A 71/2004 . (VI . 22.) OGY határozat az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések
megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati
intézkedésekről VI. fejezet 1 . pontja előírta, hogy a 2005 . évi költségvetési javaslat előterjesztésével
egyidejűleg a szaktárca a Pénzügyminisztériummal együttműködve teremtse meg az anyagi fedezetet .

A fedezet mértéke az úgynevezett lakásmaffia albizottság által beszerzett szakértői és kormányzati
vélemények és nyilatkozatok figyelembe vételével került meghatározásra .

Budapest, 2004 . december 7.

Dr. Kosztolás, i Dénes

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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