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Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T111700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) 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 csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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VIIL Magyar Köztársaság ügyészsége

1 Ügyészségek [31 .211,5] -3 .135,7 28 075 8

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [18.778,3] -1 .042,1 17.7362

2 Munkaadókat terhelő járulékok [5.779,4] -330,2 5.4492

3 Dologi kiadások [5.013,8] -1 .302,6 3.7112

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [1 .432,1] -460,8 9713

VI Bíróságok

1 Bíróságok [66 .265,7] -4.085,6 62.180,1

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [45.110,9] -687,3 44.4236

2 Munkaadókat terhelő járulékok [13.946,3] -220,3 13.7260

3 Dologi kiadások [9.409,2) -1 .891,0 7.5182

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2.181,8] -1 .287,0 8948

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Igazságszolgáltatás beruházásai [6.176,0] -4 .025,2 21508

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás [6 .176,0] -4 .025,2 2.1508

3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

1 PHARE támogatással megvalósuló programok

PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapcitás további megerősítése
témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám)

[50,0) -50,0 0 0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [177,3] -50,0 127 3

Átmeneti támogatással megvalósuló programok
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1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése [80,0] -80,0 ü 0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [10,0] -1,6 8 4

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [523,0] -78,4 444 6

[4] [Be. Törvény módosításából eredő működési
többletkiadások]

[500,0] -500,0 0 0

[1] [Működési költségvetés]

[3] [Dologi kiadások] [500,0] -500,0 0 0

[8] [A PHARE támogatásból beszerzett eszközök
működtetésének többletkiadásai]

[815,0] -815,0 0 0

[1] [Működési költségvetés]

[3] [Dologi kiadások] [815,0] -815,0 0 0

[12] [Üvegzseb törvény végrehajtása]

[1] [Működési költségvetés] [380,0] -380,0 0-0

[1] [Személyi juttatások] [159,0] -159,0 0 0

[2] [Munkaadókat terhelő járulékok] [51,0] -51,0 0 0

[3] [Dologi kiadások] [170,0] -170,0 0 0

[13] [Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása] [65,0] -65,0 0 0

[1] [Működési költségvetés]

[3] [Dologi kiadások] [65,0] -65,0 0 0

[14] [Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások]

[1] [A bírák és az igazságügyi alkalmazottak életpályamodelljéből a
Ktv-vel való megfeleltetéshez szükséges támogatás]

[450,0] -450,0 0 0

[1] [Működési költségvetés]

[1] [Személyi juttatások] [341,0] -341,0 0 0

[2] [Munkaadókat terhelő járulékok] [109,0] -109,0 0 0

[4] [Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő
többletfeladatokhoz, az ítélkezési munka hatékonyságának,
növeléséhez, munkateher csökkentéséhez]

[2] [Belső ellenőri feladatokra] [259,6] -259,6 0 0

{1] [Működési költségvetés]

[1] [Személyi juttatások] [137,4] -137,4 0 0

[2] [Munkaadókat terhelő járulékok] [45,2] -45,2 0-0

[3] [Dologi kiadások] [29,0] -29,0 0 0

[2] [Felhalmozási költségvetés]

[1] [Intézményi beruházási kiadások] [48,0] -48,0 0 0

[4] [EU tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködéshez] [100,6] -100,6 0 0



2
[1] [Működési költségvetés]

[1] [Személyi juttatások] [51,7] -51,7 00

[2] [Munkaadókat terhelő járulékok] [17,0] -17,0 0 0

[3] [Dologi kiadások] [9,9] -9,9 00

[2] [Felhalmozási költségvetés]

[1] [Intézményi beruházási kiadások] [22,0] -22,0 0 0

XVII . Területfejlesztés

6 Lakástámogatások

1 E éb lakástámogatások [201.121,2] +13.946,7 215 .067,9

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

A benyújtott - az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és a legfőbb ügyész által összeállított -
2004 . évre vonatkozó költségvetési javaslat, valamint a Kormány javaslata között közel 14
milliárd forint a különbség .

A 2004. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva az OIT javaslata a bíróságoknál 16,3%-os kiadási
előirányzat növekményt tenne lehetővé, a legfőbb ügyész javaslata 10,6%-os növekedést
tartalmaz . Ezzel szemben a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok
támogatása átlagosan 5,2% ponttal csökken a 2004 . évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ebből
adódóan ilyen jelentős növekménnyel e terület sem számolhat .

A Kormány által elfogadott keretszám biztosítja a bírói és ügyészi illetményalap 2005 . január 1-
jétől történő 6%-os felemelésének, valamint a 2005 . évtől bevezetendő 35 éves szolgálati viszony
után járó jubileumi fedezetét . Ezen túlmenően a zavartalan működés mellett lehetőséget ad a
megkezdett beruházások folytatására, újak indítására .

A tárcáknak a mindenkori hatékonysági és takarékossági követelményeket figyelembe

Budapest, 2004 . november 4 .

A
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