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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséról és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a �ázszabály 94. §-ában,
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
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Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

Magyar-roman Gozsdu Közalapítvány

Működési költségvetés

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

10

EGESZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI
MINISZTÉRIUM
Fejezeti kezelesű előirányzatok

1 Beruhazas

80 Vezseny kozseQ orvosi rendelő beruházásának és eszközeinek 0,0 50 5 00beszerzése

Felhalmozási költségvetés

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 5 00 50

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támogatásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, október 28 .
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Indokolás

Vezseny egy hétszáz lelkes kistelepülés a Tisza partján . Az orvosi rendelő rendelkezésükre áll,
azonban a bútorzat hiánya szinte lehetetlenné teszi az egészségügyi ellátást . A település önálló
orvossal nem rendelkezik, a más településről átjáró orvos pedig joggal igényli a munkájához
szükséges eszközrendszer kialakítását . A település mérete okán és forráshiányos volta miatt
ezt a szükséges 5 millió forintot sem tudja önerőből megteremteni .

alTa György

Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség


