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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérőt 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.



Megiegzés: a forman yomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymastol elválaszthatatlan elotranyzat-modosíw tüntetheto jel (a ktadas novelesevel vagy csbkkentésevel osszefuggesben az elotranyzatht
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefúggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel.
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefúggésben álUmtnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.	

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
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- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3. számú melléklete 11 .

bekezdés c., d., e., pontjában meghatározott normatív hozzájárulások fajlagos összegeinek a módosítását*

javasolom :

3. számú melléklet

" 11 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai"

c.) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG : [70.800] 77.000 forint/fő

d.) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG : [104.800] 123 .000 forint/fő

e.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG : [50.000] 63 .800 forint/fő

Indokolás

A javaslat csökkenti a szociális feladatokat támogató normatívák összegét és nem veszi figyelembe, hogy
a lakosság egyre öregszik és egyre több idős, beteg állampolgár számára kell biztosítani ellátást .

Budapest, 2005 . november 04 .

Dr. zira Szabolcs
Fidesz Magyar Polgári Szövetség



Kéwiselőtársam által a 2006 . évi költségvetéshez beadott módosító javaslathoz
támogatólap csatlakozom-

Dr. uri-Kovács Béla
Országgyűlési képviselő

Környezetvédelmi Bizottság elnöke



Dr. Czira Szabolcs képviselőtársam által a 2006 . évi költségvetéshez beadott módosító
javaslathoz támogatótag csatlakozom .

Balogh József

Dr. Fenyvesi Máté

Kékkői Zolta

Lengyel János

Dr. Simon Miklós

Dr . Szentgyőrgyvölgyi Péter

Vincze László
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