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Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

T/5601/1894 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot
(T156017806 . 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 csökkentésétjavasoljuk.



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXI Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

16 Miskolc Megvei Jogú Város Önkorra . fenntartásában 0,0 +1600,0 1 600 0
működő Semmelweis Kórház és Diósgyőri Kórház
reknnstrnkci~ia

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +1600,0 1 600 0

XI BELÜGYMINISZTÉRIUM

11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 19890,8 -1 6000 18 290 8

1 Működési költségvetés 9960,0 0 00 9960,0

3 Dologi kiadások 21667,6 -1 6000 20 067 6

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
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Indokolás

A leromlott állagú kórházépület rekonstrukciója elodázhatatlan, a rekonstrukció első
ütemének megkezdéséhez (szülészeti osztály) 1,6 milliárd forintos támogatás szükséges .
Ellenkező esetben az épületek állaga nem teszi lehetővé azt, hogy biztonságos gyógyítást
végezzenek az intézményekben .

Budapest, 2003 . november 11 .

Lenártek dr's

	

Dr. Répássy Róbert
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