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_Módosító javaslat!

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

módosító javaslatot

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



(Millió forintban, egy tizedessel;

1/K6zOS/ICraxnaMrny.doc

_2_
Javaslat a 2004 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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XI . Belügyminisztérium
19 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

2 Ágazati célfeladatok

70 A debreceni �Fecskeház" támogatása 0,0 +132,5 1325

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +132,5 1325

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5 678,0 -132,5 5 545,5

1 Működési költségverés 532,1 532,1

3 Dologi kiadások 1 696,9 -132,5 1 564,4

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével ősszeJűggésben az e%irányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben á/Ihat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
rac~otn'iriin,ren~n4nl_ normalívákar rartalmaróme/%leletek összefggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) résTletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Indokolás

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 Fecskeház a
debreceni fiatal házasok életkörülményeinek jelentős javulását eredményezné . Ehhez
szükséges lenne a 132,5 millió forintos állami támogatás . A fennmaradó részt a debreceni
önkormányzat vállalná magára, mivel a Fecskeház teljes költségvetése 156 346 000 forint .

Budapest, 2003 . október. 28 .
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