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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséróZ szóló, T/17700 . 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:

Sz3 .

Módosító javaslat!



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

2
Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXI. Egészségügyi Minisztérium

2 . Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

1 Gárdonyban ÁNTSZ iroda fenntartása 0,0 +30,0 30,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,0 +30,0 30,0

XVIII KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

10 Európai Ősszehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 48,5 -30,0 18,5

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,4 -30,0 18,5

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 .



Indokolás

Az ÁNTSZ Gárdonyi Városi Intézete fontos szerepet töltött be Martonvásár város és a környékbeli falvak
szakellátásban. Ezen települések átcsatolása az Ercsi Városi Intézet illetékességébe kifejezett lakossági
ellenkezést váltott ki . A gárdonyi szakszolgálatnak az érintett lakosság számra lebontott költsége olyan
kicsiny terhet jelenhet a költségvetésnek, hogy indokolt az érintett településekre vonatkozólag a
vonzáskörzet helyreállítása az 1/1994 . (I.21 .) NM rendeletben foglalt korábbi állapot szerint .

Elvégre a szolgálat kell, legyen a helyi lakosságért és nem fordítva .

Budapest, 2005 . november 2 .

Dr. Kelemen András
Fidesz-MPSZ
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