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PARLF-MIN/67/2 (2016)

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerin t

hozzám intézett, „Mekkora költségvetési kiadást jelent a kormányzat bürokráciacsökkentő programjának
keretében utcára kerül őknek törvény alapján járó juttatások kifizetése?” című, K/8832. számú írásbeli

kérdésére az alábbi választ adom .

Az államigazgatás szerkezetének átalakításával kapcsolatos koncepciókat jelenleg is vizsgálja a
Kormány, 2016 . január 20-ai ülésén els ő olvasatban tárgyalta az erre vonatkozó előterjesztést,

így végső döntés még nincs .

A korábban már elhangzottaknak megfelelően a költségvetésből kifizetett bértömeget nem egy
lépésben, hanem a ciklus végéig kívánja érdemben csökkenteni a kormányzat. A jelenleg

felülvizsgálat alatt álló szervezetek (a központi hivatalok, illetve a költségvetési szerv i

formában működő háttérintézmények) bértömegének 20 százalékát lehetséges megtakarítani a

2017-es költségvetéssel . Részben azért, mert a jogutódlással megszűnő háttérintézményeket a

minisztériumok eleve 80 százalékos bérelőirányzattal vehetik át, tehát 80 százaléko n

finanszírozza a költségvetés a korábbi 100 százalékon finanszírozott béreket, ez mínusz 2 0

százalék. A Miniszterelnökség javaslata az lesz a 2017-es költségvetés vitájában, els ősorban a

versenyképesség és a gazdasági növekedés érdekében, hogy a jöv ő évi költségvetést a

kormányzat, a központi minisztériumi szervezetek 15 százalékkal kevesebb bérrel tervezzé k

meg, mint az ideit .

Mivel a központi költségvetés egész éves bérfedezetet nyújt a közigazgatási szerveknek, ez az t

jelenti, hogy a szükséges kifizetések elsősorban a második félévre szánt bérkeretből

teljesíthetők. A központi költségvetés várhatóan csak likviditási szempontból lesz érintett ,

hiszen a kiadást előre kell finanszírozni, a megtakarítás az év hátralévő részében jelentkezik .

Jelentős pótlólagos forrást csak akkor kellene bevonni, ha a felmentéssel érintettek konkré t
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körének a végkielégítés szempontjából figyelembe vehet ő szolgálati ideje átlagban meghaladná
a 16 évet. Erre azonban reális esély nincs, illetve ténylegesen kizárt, ha jogutód nélkül i
megszűnésekre is sor kerülne .

Tisztelettel:

Lázár
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Kövér László Elnök Úr
részére

Magyar Országgyűlés
Budapest 2016 . február 24 .

PARLF-MIN/67/3 (2016)

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Demeter Márta (MSZP) országgyűlési képviselő „Mekkora költségvetési kiadást jelent a
kormányzat bürokráciacsökkent ő programjának keretében utcára kerülőknek törvény alapján járó
juttatások kifizetése?” című , K/8832. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.
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