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Országgyűlési képviselő

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

(a T/560111261. sz. 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:

Kapcsolódó módosító javaslat
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XXI . EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI
MINISZTÉRIUM

I 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 terhelöjárulékok

	

l 789,8 -40,0 749 9

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

12 Magyar Vöröskereszt, Zala megyei szervezete, 50 férőhelyes, új 0,0 +1700 1700
hajléktalanok otthonának kialakítása a meglévő épület
rekonstrukciójának megkezdésével

Felhalmozási költségvetés2

4 Kormányzati beruházás 0,0 +1700 1700

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás ősszegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező meUéklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL
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Indokolás

Az ápolásra szoruló, magukat ellátni nem képes hajléktalanok régiós hatáskörű otthona
épülhetne fel a módosító indítvány elfogadása esetén .

Budapest, 2003 . december 1 .

Nagy Kálmán

		

Szalai Annamária

Gyimesi Endre

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség


