
terjesztek elő.

Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/1116 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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

Módosító iavaslat

- 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 ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-
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XXI . EGESZSEGÜGYI, SZOC. ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezet kezelés ű el ő irányzatok

I Beruházás

_12 Veszr~rém Me "wei Önkorm . Dóka és Kamond Pszichiátriai 0,0 +952,0 9520
otthonok rekonstrukciója, beruházási koncepció

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +952,0 9520

XXV . INFORMATIKAI ES HIRKÖZLESI MINISZTÉRIUM

3 Hírközlési Intézmények

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5 571,0 9520 4 619,0

az
Megjegyzés tüntethető kiadás növelésével csökkentésével összefüggésben előirányzathoz

aforn:anyontatvánYon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás jel (a vagy
állhat a más mellékleteivel A

ka melléklet módosítására törvényjavaslat
Pcsolódó bevétel vagY a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező irányuló javaslat összefüggésben

részelőirányzatokat, normatívákat tartaGnazó mellékletek össze ür ~ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támo^arásokat részletező mellékletekkel, továbbá a narmaszöver,~ben szerevlő rendelkezésekkel.



Budapest, 2003 . október 27 .

I : Köids/Krauialktfny .da

Indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat Dóka és Karamond Pszichiátriai Otthonainak megfelelő
állapotba hozása az Uniós csatlakozás küszöbén elengedhetetlen, hiszen az intézmények csak
így tudnak normálismódon üzemelni .

Rekonstrukciójuk, és beruházási koncepciójuk már tovább nem várathat magára.
Ezért indokolt, hogy e tevékenységhez a költségvetés pénzügyi támogatást biztosítson .
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