
Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

Országgyűlési képviselő /

T/1220/615 .

Tisztelt Elnök Asszonya

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

A Magyar gőztársaság 2003. évi kőllségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~¢-ában , 102. ,~-a (1) bekezdésében (121 . ~-a (7) bekezdésében) foglaltaknak
megfelelően -

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami
pénzalapok, társadalombiztosításpénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve csökkentését
javasolom :
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Javaslat a 2003. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy fzedessel)
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9 Fejezeti kezelésfa előirányzatok

Célel ő irányzatok

16 Űnnepi rendezvényektámogatása 1 400,0 -100 .0 1 300.0
1 Mű kadési kbltségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 - 100 .0 1 300.0

XXI EG SZS GŰGYI, SZOCIÁLIS S CSALADŰGYI MIN .
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Markoth Ferenc Megyei Kárház 0,0 +100.0 100.00
2 Felhalmozási kaltségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +100.0 1000

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat módosítás tArttethető kiadás nSvelésével
kapcsolódó

fel (a csÖkkentésével
bevétel

vagy összefüggésben azvagy eln"ványzathoza támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására
részelőarán

irányuló javaslat állirat a mástatokat, mellékleteivel
normatívákat tartalmazó mellékletek

összefüggésben A
össze rl ésben állhatnak

törvényjavaslat
a kiadásokat bevételeket támo alásokaz részletező mellékletekke továbbá a normaszöve ben szer lőrendelkezésekkel
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Indokolás

Az Egerben található Markoth Ferenc Megyei Kórház épületének egyes részei már rendkívül rossz
állapotban vannak, ezek rekonstrukciója mindenképpen indokolt a 2003-as költségvetési évben .

Budapest, 2002 . november 15 .

aooz r~ou ? o

Nyarai Zsolt
Fidesz Magyar Polgári Párt




