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T/5601/2320 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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 * (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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XXI . EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI
MINISZTÉRIUM

l Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása

1 ESZCSM Központi Igazgatás 4078,9 -170,0 3 908 9

1 Működési költségvetés 122,5 122,5

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

2 Munkaadókat terhelő járulélmk 789,8 -40,0 749 9

XXI. EGESZSEGÜGYI SZOC. ÉSCSALÁDÜGY MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

12 A szolnoki Kaán Károly út 20 sz . és az Eötvös tér 7 . sz. alatti Idősek 0,0 +170,0 170 0
Otthona épületeinek rekonstrukciós fejlesztése és a Prizma út 13 . sz .
alatti hajléktalan átmeneti szállás kialakítása

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +170,0 170 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethető 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 módosftására 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 szolnoki Kaán Károly út 20 sz . és az Eötvös tér 7 . sz. alatti Idősek Otthona
épületeinek rekonstrukciós fejlesztése már évek óta húzódóik . A felújítás tovább nem
halasztható, mert az idős emberek életkörülményein mindenféleképpen javítani kell . és a
Prizma út 13 . sz. alatti hajléktalan átmeneti szállás kialakítására pedig sajnos egyre nagyobb
igény van. A város önkormányzata a beruházás megvalósítása érdekében címzett támogatásért
pályázott, sajnos a kormány nem támogatta a kezdeményezést .

Az önkormányzat a beruházás összköltségéből mintegy 77 millió forintot tud állni . Módosító
indítványunk elfogadása esetén a két nyugdíjasház rekonstrukciója, és a hajléktalanszálló
megépítésének első üteme indulhatna meg .

Budapest, 2003.november 28 .
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Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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