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módosító javaslatot

Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás /zárom éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában* ,
102. ~-a (1) bekezdésében * (121. ~-a (7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millióforintban, egy+ tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELOIRANYLAT-MODOSITAS

+/- MÓDOSÍTOT1' ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

G Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat) 125,0 -80,5 39,5

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m ű ködési célú támogatások, kiadások 125,0 -80,5 39,5

XXI . EGÉSZSÉGÜGYI, SZOC. ÉS CSALÁDÜGYI MIN .

10 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

1 Beruházás

12 Id ő sek Otthona és a hozzá kapcsolódó konvha, Szelevénv 0,0 +8055 80,5

2 Felhal»rozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +8055 80,5

MeKl'eSYzés: a!ornrarr ~orntatványorr tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tünletlretőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz

kapcsolódó bevétd Avapv a tárogatás összegét is rrródosítar:i szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányulójavaslat összefüggésben állirat a törvényjavaslat arás rrrellékleteivel.

részelőirón ~zatoknt, »orrrratívákat lartalrnazó rrrellékletek össze ü élben álllratrrak a kiadásokat, bevételeket (tánro atásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a rrorrrraszöve ben szere lő rendelkezésekkel.



Indokolás

A szelevényi önkormányzat idősek otthonának megépítésének első ütemét finanszírozná a
módosító indítványom . Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete ellenére a 349 millió forintos
összberuházásból mintegy 70 millió forintot tudna állni .

Módosító javaslatom elfogadása lehetőséget teremtene arra, hogy az idősek otthona
megépítésének első üteme elkezdődjék .

Budapest, 2003 . október 16.
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