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Tisztelt Elnök Asszony!
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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom:

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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X . MINISGII;RELNÖKSÉG

7 . Fejezeti kezelése előirányzatok

2 . Célelőirányzatok

15 . Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 2500,0 -2000,0 500,0

2 . Felhalmozási költségvetés

1 . Intézményi beruházások 2000,0 -2000,0 0,0

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5. Fejezeti kezelése előirányzatok

2 . Célelőirányzatok

14 . Az elektronikus közbeszerzési rendszer éles üzembe
állításának feladatai

0,0 +2000,0 2000,0

2. Felhalmozási költségvetés

1 . Intézményi beruházások 0,0 +2000,0 2000,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tUntethetőfel (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 áUhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2004 . október 28 .
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Indokolás

Az elektronikus közbeszerzési rendszer egy 2002-es kormányrendeleti felhatalmazás alapján a Posta Rt .-
nél a 2002-es évben elkészült . Az üvegzseb program céljaival megegyező eszközrendszer éles rendszerbe
állítása azonban azóta sem történt meg . A 2004 évi költségvetési törvénytervezet kötelezte az IHM-et,
hogy az EU által előírt elektronikus közbeszerzés feltételrendszerét dolgozza ki . E feladatának a
minisztérium 2004-ben nem tett eleget .

Módosítási javaslatunk elfogadása esetén biztosítja, hogy az erre a célra elkülönített pénzeszközök
rendelkezésre álljanak, a minisztérium saját maga által vállalt feladatokat - egyéves késedelemmel -
végrehajtsa.

Rogán Antal

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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