
Országgyűlési képviselő
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Képviselőcsoport] a

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztünk elő.

T/5601/758 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - 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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+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XXI . Egészségügyi, Szociális és családügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

16 Debreceni Terápiás Ház b ővítése 0,0 +21,0, 2s

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +21,0 210

XI . BELUGYMIIVISZTERIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

5 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 461,1 -21,0 440.1

1 Működeű költtégcetér

S Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 109,7 -21,0 $$.Z

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefuggésben azelőirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagya támogatás ősszegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefuggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteive4 A
részelőarán zatokay normatívákat tartalmazó mellékletek össze « ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekke4



A debreceni Terápiás Ház bővítése elkerülhetetlenné vált, mert a jelenlegi körülmények
lassan lehetetlenné teszik a színvonalas működést . Az önkormányzat több mint 8 millió
forinttal képes hozzájárulnia beruházáshoz, a fennmaradó 21 millió forintot kormányzati
beruházásból kell fedezni .

Budapest, 2003 . október 21 .
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