
Az Országgyűlés Költségvetési és ~-rkeze8t : 2005 NOV 2 3 .
pénzügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

Bizottsági 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 :

Bizottsági módosító iavaslat!
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+l - MÓDOSÍTOTT ELÓIRÁNYZAT

KLADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS

X . Mini§lzterelnökség
20 Tartalék

1 Költségvetés általános tartaléka 50630,0 -2100,0 48 530 0
X IV . Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Szociális célú humánszolgáltatások

1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami
támogatása

18009,4 +1300,0 19309,4

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18009,4 +1300,0 19309,4

Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének finanszírozása 1000,0 +800,0 1 800 0
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1000,0 +800,0 1 800 0



3

Indokolás

Az irányított területi kiegyenlítés rendszer működtetésének célja, hogy a szociális szolgáltatások
területi egyenetlenségei hosszabb távon mérsékelhetők legyenek, és ezáltal az ellátásokhoz való
hozzáférés esélyei javuljanak . E cél mielőbbi megvalósulását szolgálja a tervezett előirányzati keret
növelése.

A szociális célú normatívák fajlagos összegének a benyújtott tervezethez képest javasolt emelkedése
kapcsán a módosító indítvány többletforrást rendel a nem állami fenntartók normatív támogatására
is .

Budapest, 2005 . november 23.

arga Mihály
izottság elnöke
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