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Módosító iavaslat

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) bekezdésébenw (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 csökkentését javasolom :



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

+~" MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XXI . EGESZSEGÜGYI, SZOC . ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

Ip Fejezet kezelésű elő irányzatok

I Beruházás

Vaszar Önkorm . Szívvel-Szeretettel Idősek Otthona 0,0 +l 642,0 1 642,012

2 Felhnlmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +l 642,0 1 642,0

XXV . INFORMATIKAI ES HiRKÖZLESI MINISZTÉRIUM

3 Hírközlési Intézmények

1 Működési költségvetés

kiadások 5 571,0 -1 642,0 3 929,03 Dologi

csökkentésével az előirányzathoz
Megjegyzés: tüntethető (a kiadás növelésével vagy összefüggésben

aformanyomtatványon tartalmilag fel-logikallag összetartozó, részelemeiben egyrnástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás
állhat a más mellékleteivel A

kapcsolódó bevétel melléklet módosítására összefüggésben törvényjavaslat
vagy a fámagatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező irányuló javaslat

ben szere lő rendelkezésekkel.
részelőarán tatokat, norrrrativákat tartalmazó mellékletek össze rü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (tárna arásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve



Budapest, 2003 . október 27.
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Indokolás

A Vaszari Önkormányzat gazdaságilag nehéz helyzetben van, ezért a működés is komoly
gondokat okoz számára, így nem marad arra forrása, hogy a Szívvel-Lélekkel elnevezésű
Idősek Otthonát megfelelő módon segíteni tudja .
Az államnak kötelessége az idős kor méltóságának biztosítása, ha ez az önkormányzatokon
keresztül normatívában nem nyilvánul meg, akkor indokolt költségvetési támogatással ennek
az elvárásnak megfelelni .
Rekonstrukciójuk, és beruházási koncepciójuk már tovább nem várathat magára .
Ezért indokolt, hogy e tevékenységhez a költségvetés pénzügyi támogatást biztosítson.
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