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Módosító iayaslat!

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

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~ (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) pontjának a következő módosítását

(elhagyását/kiegészítését) javasolom:

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

~~ A Hsz . 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .



Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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Xaü, Egészségügyi, Szociális és családügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

16 Alapítványok támogatása

5 Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása 0,0 +25,0, 250

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +25,0 250

XXVI . FOGLALBOZTATASPOLITIKAI ES MUNSAUGYI
MINISZTÉRIUM

g Fejezeti kezelés ű előirányzatok

21 Közszolgálati reform előkészítése 40,3 -25,0

1 Működénköltré8uetéc

3 Dologi kind6rok 40,3 -25,0

az
Me tűntethető kiadás növelésével csökkentéséve/ ősszefggésben előirányzathoz

gl'e~vzés: aformonyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás fel (a vagy
más mellékleteivel A

ka melléklet módosítására állhat a törvényjavasGa
Pcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeketés támogatásokatrészletező irányulójavaslat ősszeJűggésben

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze «rquésben állhatnak a kiadásoka bevételeket támo arásokat részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövet.^ben szerelőrendelkezésekkel
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Indokolás

A Jóléti Szolgálat Alapítvány évek óta részesül költségvetési támogatásban, mert nagyon
fontos szociális feladatot vállal át az államtól . Ennek ellenére a Medgyessy-kormány minden
magyarázat nélkül megszüntetni kívánja a költségvetési támogatását . Az alapítvány nagyon
fontos szerepet játszik a helyi szervezetek szociális munkájának összehangolásában, mintegy
hálózatot működtet a térségben . Ezért költségvetési támogatásának megszüntetése
mindennemű alapot nélkülöz . Az alapítvány által végzett munkát senki nem fogja elvégezni,
ezért óriás szükség van a további működésére, ami bizonytalanná válik az állami támogatás
hiányában.
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