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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

~rkezett :

Tt d4}00 j98";,

Kapcsolódó módosító javaslat!

2005 DEC 0 6 .

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot
(TI] 77001798. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)
terjesztek elő.

- 4 törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,
illetve csökkentésétjavasolom:

- 2 Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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Központosított előirányzatok
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

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 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

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú melléklete 14.
pontjának, valamint 5. számú melléklete 10. pontjának a következő módosítását javasolom:

„3. számú melléklet

14 . Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

a)

Bölcsődei ellátás :

Fajlagos összeg : [426 500] 472 158 forint/fő

b)

Családi napközi ellátás :

Fajlagos összeg : [118 300] 159 324 forint/fő

5. számú melléklet

„10 . Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása :

Előirányzat:

[3 290,011415 1 millió forint"

Indokolás

A módosító javaslatban szereplő normatívák emelése mindössze értékállóságukat kívánja a 2006 .
esztendőben megőrizni . Mind a bölcsődei ellátás, mind a családi napközi ellátás esetében a feladatok
ellátása válik bizonytalanná abban az esetben, ha az erre szánt források csökkennek .

Budapest, 2005 . december 5 .

Sisák Imre
Demokrata Fórum

Magyar Demokrata Fórum

