
Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/5601/1110 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
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, eg" 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 kezelés ű előirányzatok

1 Beruházás

12 Sümeg Városi Kórh . + Szoc . Otthon + Doba
Szocioter . és Pszich . Kórh . feil . + integr

0,0 +761,0 7610

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +761,0 7610

XXII PENZÜGYMINISZTERIUM
14 Vállalkozások folyó támogatása

2 Egyedi támogatások

2 Eximbank Rt . kamatkiegyenlítése 3 250,0 -7G1,0 2 489,0

Megjegyzés: a jornra»yorrrtatványorr tartalmilag-logikailag összetartozó, részelerrreiberr egyarástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz

kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is rnódositarri szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező rrrelléklet rreódosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A

részelőarán zatokat, normatívákat tartaLnazó nrelfékletek össze(ür~^ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (tátnor; ucúJÚú~caz~+r~~rerib4vben szererlőrendelkezésekkel.



A sümegi Városi Kórház és Szociális Otthon, illetve a Dobai Szocioterápiás és Pszichiátriai
Kórház fejlesztése minden szempontból indokolt, továbbá az integrációja elkerülhetetlen,
hiszen az Európai normákat az intézetek jelen állapotukban nem érik el .

Budapest, 2003 . október 27 .

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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