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Országgyűlési képvisel ő

Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7 szóló, T/10554. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a
(1) bekezdésében és 121. §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kapcsolódva a
T/10554/1219. számú módosító javaslathoz

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztek elő.

1) A törvényjavaslat S. számú melléklete 20. pontjának a következőmódosításátjavasolom:

„20. Bérpolitikai intézkedések támogatása

Előirányzat :

	

[22 800,0] 45 0000 millió forint

Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerve k
munkavállalói részére – ide nem értve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár álta l
finanszírozott költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat – jogszabály alapján [– ]járó külön
személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhel ő járulékok kifizetésére .

A támogatási igény felméréséről, a folyósítás és az elszámolás rendjér ől a Kormány
rendeletet ad ki .

E támogatás szolgál a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset -
kiegészítésérő l szóló 6/2009 . (I .20.) Korm. rendelet alapján a decemberi kifizetés után járó
ütem forrásául is .”

2) A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés ,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) a túloldal i
részletezés szerinti – módosítását javasolom:



Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió

forintban, egy tizedessel)
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KIADÁS BEVÉTEL TAMOGA-
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA
_TÁ S

X. MINISZTERELNÖKSÉG

20 Tartalékok

2 Céltartaléko k

1 Különféle kifizetések [125 200,0] — 41 800,0 83 400 . 0

3 Stabilitási tartalék [79 000,0] +19 600,0 98 600 .0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI És
ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJ A

5 Központosított el ő irányzatok [103 943,0] + 22 200,0 126 143 .0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
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) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Indokolá s

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány képviselő i 2009. október 15-én
megállapodtak abban, hogy a költségvetési szerveknél alkalmazásban állók 2010-ben i s
kereset-kiegészítésben részesüljenek. A kereset-kiegészítés éves mértéke teljes munkaid ős
foglalkoztatás esetén 340 ezer forint havi bruttó illetményhatárig 98 ezer forint bruttó összeg ,
amelynek teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja .
A javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
személyi juttatásai és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhel ő járulékok kifizetéséhez
biztosít forrást.

Budapest, 2009 . október 16 .


	page 1
	page 2
	page 3

