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Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában,
102. §-a (1) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/56017219. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztünk elő.

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XXI Egészségügyi, szociális és családügyi minisztérium
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Egészségügyi, szociális ágazói célelőirányzatok

73 Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

2 Szociális kistérségi felzárkóztatás [150,0] +100,0 250 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [150,0] +100,0 250 0

X Miniszterelnöki HIvatal

8 EU integráció

4 Támogatási célprogram

1 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 13810,9 -100,0 13 710 9

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1248,0 -100,0 1 1480

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás hintethető jel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJTiggésben 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
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Indokolás

A szociális kistérségi felzárkóztató programok a hátrányos helyzetű kistérségek települései
számára biztosítják a szociális és a gyermekek védelméről szóló törvénybe foglalt kötelező
feladatok végrehajtását . Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 2003-ig tíz
kistérséggel kötöttek szerződést a szociális kistérségi programok megvalósítására . Abban az
esetben, amennyiben a 2003 . évben rendelkezésre álló 200 millió forintos keret nem nő,
hanem a költségvetési törvényben javasolt 50 millió forinttal csökken, úgy a jelenleg
folyamatban lévő programok teljesítése is megkérdőjeleződik .

Budapest, 2003 . november 11 .
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