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Országgyűlési képviselő
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/2317 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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 * (121. §-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(A T/5601/890 . 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



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

+l' MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOG
A-TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TAMOG
A-TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA-
TÁS

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI
MINISZTÉRIUM

1 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása

1 ESZCSM Központi Igazgatás 4078,9 -150,0 3 928 9

1 Működési költségvetés 122,5

1 Személyi juttatások 2513,9 -130,0 2 383 9

2 Munkaadókat terhelő járulékok 789,8 -20,0 769 8

XXI . EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI
MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

12 Fehér Akác Idősek Otthona és Módszertani Int . rekonstrukc. J-N-SZ 0,0 +150,0 150,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +1500 150,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás ttintethetőfel (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 össze/llpgésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott Fehér Akác Idősek Otthona
korszerűtlen állapotban van . Felújítása elodázhatatlan feladat .

Az önkormányzat 2003-ban pályázatot nyújtott be címzett támogatásra, ám sajnos a
kormány elutasította azt. Módosító javaslatom elfogadása esetén a rekonstrukció első üteme
elindulhatna, hiszen 150 millió forintra van ehhez szükség .

Budapest, 2003.november 2,8 .

Szalay Ferenc
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Balla Györg

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség


