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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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X . MINISZTERELNÖKSÉG

7 . Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. Célelőirányzatok

15 . Kormányzati informatika 4590,1 -300,0 4290,1

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 2880,0 -300,0 2580,0

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISGIÉRIUM

5 . Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. Célelőirányzatok

6. EDR program megvalósítása 0,0 +300,0 300,0

1 . Működési költségvetés

3 . Dologi kiadás 0,0 +300,0 300,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elótrányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével ősszefűggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatós ősszegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőtrányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek őssze/üggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2004 . október 28.
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Indokolás

Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer megvalósítása érvényes kormányrendelet alapján az IHM
feladata .

Mindezek ellenére az IHM 2005-ös költségvetése nem tartalmaz címzett forrást szakfeladat
megvalósítására. Tekintettel arra, hogy a kormány az egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszerrel
kapcsolatos költségeket az ágazati minisztériumoknál megosztva tervezi, az IHM-hez rendelt feladatok
ellátása önálló, egyedi forrásokat igényel .

A M

Rogán Antal
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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