
Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helvben

terjesztek elő.

T/5601/1101 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróT és az államháztartás három éves kereteiró?
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ,~-ában~,
102 . ~-a (1) bekezdésében * (121 . ~-a (7) bekezdésében*)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:



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XXI . ELi . SZOC . ÉS CSAL . Ü . MINISZTÉRIUM

10 Fejezet kezelésű előirányzatok

1 Beruházások

12 Ajka Magyar Imre Kórház rekonstrukció 00 +458.0 4580

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 00 +458 .0 458,0

XX1I PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék

I Fejezeti általános tartalék 690,2 690,2 -458,0 -458 .0 2322 2322

Megjegyzés : a orrrrarryorntatvárryon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelerrreiberr egymástól elválasztlratatlarr előirányzat-módosítás türrtetlretőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és táurogatásokat részletező melléklet rnódosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a !örvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőarán zatokat, rror~nativákat tartalmazó mellékletek össze ü ésberr állhatnak a kiadásokat, bevételeket (tánro arásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkef.



Indokolás

A ajkai Magyar Imre Kórház rekonstrukciója már évek óta várat magára . Indokolt lenne az
Európai Uniós csatlakozás előtt egy valóban európai színvonalú korházat biztosítani a
pápaiaknak .

Budapest, 2003 . október 27 .
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