
Országgyűlési képviselő * /*

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

y A nem kívánt szövegrész törlendő .

~~Ma Hhratala

irorányszám .

Érkezett : 2005 NOV 0 3.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, TI] 7700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* (121. §-a
(7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2006 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat! *



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-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 irknyuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel

o
Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

(Millió forintban, egy tizedessel)
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1 EG~SZSÉGÚGYI MINISZTERIUM

10 Fejezeti kezelésü előirányzatok

3 Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és
szociális tervezési feladatai

29 Fogvatékosüavi program támogatása 0,0 +260.0 260,0

3 Dologi kiadások

5 Egyéb müködési célú támogatások, kiadások 0,0 +260,0 260,0

XXI I NEMZETI KULTURÁLIS ŐRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésü előirányzatok

37 Audióvizuális archívum kialakítása 4800,0 -260.0 4540,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 4800,0 -260,0 4540,0
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Indokolás

A kormány 2004-es évben a fogyatékosügyi programot szerepeltette, ellenben már 2005-től és 2006-tól
sem kívánja folytatni, ugyanakkor a feladat nem szűnt meg, nem lehet évenet változtatni a program
formáján és helyén, csak kitartó munkával évről-évre szerepeltetett költséggel lehet ezt a súlyos problémát
kezelni. Ezért szükséges a költségvetési sor szerepeltetése .

Budapest, 2005. november 03 .

Tóth Gábor

Fidesz-Magyar Polg Szövetség
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