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módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz a Házszabály 94. ,~-ában
foglaltaknak megfelelően -

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



(Millióforintban, egy tizedessel)

uKSZav~a,cnan s,ye«

_2_
Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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XI . Belügyminisztérium
19 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

2 Agazab célfeladatok

69 A debreceni Jókai utcai költségalapú bérlakás támogatása 0,0 +180,0 1800

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +180,0 1800

VI. BÍRÓSÁGOK

2 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

12 Üvegzseb törvény végehajtása 180,0 -180,0 00

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 75,7 -75,7 00

2 Munkaadókat terhel ő járulékok 24,3 -24,3 00

3 Dologi kiadások 80,0 -80,0 00

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összejggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányulójavaslat összefuggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze tl ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszőve ben szere lőrendelkezésekkel



Az Állami Támogatású Bérlakás Program célja, hogy mind a szociális elhelyezést biztosító
bérlakás-állományt, mind a meghatározott lakbérű bérlakás-állományt központi költségvetési
támogatással növelje . A Program nemcsak a lakhatási feltételeket javítja, hanem a szociális
körülményei miatt hátrányos helyzetben lévők támogatását is vállalja . A debreceni Jókai
utcában költségalapú bérlakások építése valósulna meg az önkormányzat tervei szerint . Ehhez
szükséges lenne a 180 millió forintos állami támogatás .

Budapest, 2003 . október. 28 .
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