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A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves
kereteiróZ szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály
94. ~-ában, 102 . ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

- 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 forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT-MODOS TAS
ELŐIRÁNYZAT +~- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

T OGA- TÁMOGA- TAMOGA-
KIADÁS BEVÉTEL TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁS KIADÁS BEVÉTEL TAS

XXI Egészségügyi, Szociális ésCsaládügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

_5 Johannita Se : . s . tálat (08147 karitatív szervezetek
tevéken sé e

0,0 +1000 100

_1 Működési ktSltsésvetés

5 Esvéb működési célú támogatások kiadása 0,0 +10,0 +10 .0

X Miniszterelnökség

4 Miniszterelnökség központi üdülési és Oktatási F ő igazgatósága 1758,0 -10,0 1748,0

1 Mű ködési kisltségvetés

5 Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 1203,2 -10,0 1193 .2

az
Me kiadás növelésével csökkentésével összefüggésben

gl'egYzés: a!ormanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a vagy
állhat a

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

más mellékleteivel. A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő

rendelkezésekkel.



A karitatív feladatot ellátó civil szervezet támogatásának elhagyása a krízis helyzetben levő
emberek számának súlyos növekedése miatt elfogadhatatlan egy szociálisan érzékeny kormány
részéről .

Budapest, 2003 . október 27.
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