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Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/2152 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában,
102. §'-a (1) bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(T1560111389. 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:

Kapcsolódó módosító javaslat!



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
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+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-
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XXI . EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI
MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

16 Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet bővítése 00 +170 .0 170 0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0 0 +1700 170 0

XXI. EGESZSEGUGYI, SZOCIALIS ES CSALADÜGYI
MINISZTÉRIUM

1 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása

1 ESZCSM Központi Igazgatás 4139,7 -170,0 3 9697
1 Működési költségvetés 122,5 122,5

1 Személyi juttatások 2513,9 -119,0 2 394 9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 789,8 -51,0 738 8

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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

Az észak-budai agglomeráció területén egyetlen kórház sem működik . A jelenleg
tevékenykedő rendelő intézetek állapota is súlyos kívánni valókat hagy maga után .
Szentendrén a rendelőintézet bővítése ma már nem tűr halasztást, hiszen az intézményben az
elmaradt fejlesztések miatt ma már nem biztosítható a megbízható betegellátás színvonala .
Ma már pontosan tudjuk, hogy Szentendrének és vonzáskörzetének népessége folyamatosan
és dinamikusan nő, így indokolt, hogy a város egészségügye korszerűen megépített
rendelőintézetre tudjon támaszkodni . Ezért szükséges a rendelőintézet rekonstrukciójának és
bővítésének kormányzati forrásból történő támogatása; 2004. évben 170 millió forinttal, 2005 .
évben 460 millió forinttal és 2006-ban pedig 300 millió forinttal .

2003 DEC U 1.
Budapest, 2003 . november 28 .
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