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v 2006 DEC 12, Kapcsolódó módosító javaslat!

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetéséről szóló T/ 1145 számú törvényjavaslat előirányzataihoz - a
Házszabály 102§-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (1) bekezdésében foglaltak megfelelően-

Kapcsolódó módosító javaslatot

LT/1145/215 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő .

- A törvényjavaslat 2007. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentését javasolom :



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2007 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXI. Egészségügyi Minisztérium

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

2 Zalalövői mentőállomás rekonstrukciója 0,0 0,0 +25 00 25,00

XXI. Egészségügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok

2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 2882,5 2857 .5

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 .



Budapest, 2006 . december 8.
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Indokolás

A Zalalovői mentőállomás rekonstrukciója fontos beruházás lenne . Mind szakmailag, mind pedig az új
korház törvény indokolttá teszi a felújítást . Különös jelentőséggel bír, hogy a kért összeggel közel azonos
hozzájárulással az Önkormányzat is részt vállal . Ráadásul a költségvetési hátteret kommunikációs
előirányzatokból biztosítanánk . A jelenlegi állapotok nem jelentenek megfelelő megoldást a betegek
ellátására.

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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