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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, T/11020. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében
(121. §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjeszt elő:

1. A törvényjavaslat 3 . § (1) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítA .-4t javaslom :

[(1)] Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3 .§-a (1) bekezdésének
megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2003-ban a
pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

Indokolás

2. A törvényjavaslat 7 . §-a (4) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz
kapcsolódóan nonnatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat
saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették
igénybe, az Áht . [64. §-ának] 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 117,5 millió forint igénybevételi
kamatfizetési kötelezettség terheli . Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a
PM-BM. R. tartalmazza .
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3 . A törvényjavaslat 7 . §-a (10) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

(10) Amennyiben a [(8-9)] (8)-(9) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a
befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban : Kincstár) 10032000-01031496-
00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamínt a 10032000-01034004-
00000000 „Különleges bevételek" bevételi számlájára, a Kincstár az Áht . 64/A. §-ának (6) bekezdése
alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről .
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4. A törvényjavaslat 28 . §-a (11) bekezdésének a következőmódosítását javaslom :

(11) A Kö. tv. 76. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki :
„(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 5 .
Gyógyszergyártók ellentételezése jogcím kiadási előirányzata a támogatott gyógyszernek nem
minősülő gyógyszerek áremelésének [Szerződés szerinti] elhalasztásával összefüggő kiadásokat
tartalmazza.
(5) A gyógyszergyártókkal és forgalmazókkal megkötött szerződések alapján az E . Alap részére
teljesített befizetéseket a LXXII . fejezet, 1 . cím, 7. alcím, 3: Kifizetések visszatérítése és egyéb
bevételek jogcím-csoporton kell nyilvántartani ."
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Dr. Vastagh Pál

A bizottság elnöke
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