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A Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló, T/í7700 . számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában 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
csökkentését javasolom .

Módosító javaslat



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

16 Csepeli mammográfia központ kialakítása 0,0 +300,0 300 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egvéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +300,0 3000

XVII TERÜLETFEJLESZTÉS

1 Országos Területfejlesztési Hivatal

1 Központi igazgatás 2474,2 -300,0 2 174 2

1 Működési költségvetés 3,5 3,5 3,5

1 Személyi juttatások 1300,4 -157,0 1 143 .4

2 Munkaadókat terhelő járulékok 396,2 -78,0 318 2

3 Dologi kiadások 716,9 -65,0 651 9

Megjegyzés: aformanyomtatványon 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 szereplőrendelkezésekkel



Budapest, 2005 . november 3 .
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Indokolás

A csepeli nők körében is gyakori a melldaganat kialakulása . Ennek megelőzésére, diagnosztizálására
mammográfia központ kialakítása látszik célszerűnek a felújított csepeli rendelőintézetben . A központ
üzemeltetésére a felújított helyiségek, illetve a humánerőforrás (orvosok, nővérek) rendelkezésre áll . A
célirányos korszerű, európai szintű tevékenységhez vizsgálóberendezések, egészségügyi bútorok
beszerzése szükséges. A központ kialakítása, felmérések szerint nemcsak a kerületben, de a Csepel-sziget
másik 12 településén, illetve a szomszéd kerületekben élő hölgyek egészségvédelmét, gyógyítását is
szolgálni fogja.

Németh Szi
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