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Tisztelt Elnök Asszony!

A Költségvetési Bizottság az Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése
alapján a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló T/11700. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 2005 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :

Hivatala

Irományszát; -, : TIM?-Qpf,243,
Érkezett: 2004 DEC 0 9.

Bizottsáizi módosító javaslat



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-

szám

C m
szám

Alcím
szám Jorg-

csop
szám

Jog-

szarom

Elói
csop
SZárn

Ki
emelt

ei .
szám

Fejezet
neve

Cim név
Alcím Jogcím-

név

Jogcím
név

Mi .
csop .
nev

Kiemelt
elóirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XXI Egészségügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Társadalmi szervezetek támogatása

5 Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége támogatása 15,0 -15,0 0,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 -15,0 0,0

10 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,0 +15,0 115,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 +15,0 115,0

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.



Indokolás

A Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége számára az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezetében már létrejött egy új
jogcímcsoportszám, mely 20 millió forintot különít el a Szövetség számára, ezért az
Egészségügyi Minisztérium fejezetében meglévő forrás átcsoportosítására irányul a
módosítási javaslat a Magyar Vöröskereszt támogatására.

Budapest, 2004. december 9 .

Viarga Mihály
J elnök
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