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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS Érkezett: 2004 NOV 10,
Önkormányzati bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

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 - az Önkormányzati bizottság a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő:

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk :

Bizottsági módosító javaslat
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XI Belügyminisztérium

Országos Atomenergia Hivatal [327,2] -327,2

1 Működési költségvetés [1 .424,9] -1424,9

1 Személyi juttatások [603,9) -603,9

2 Munkaadókat terhelő
járulékok

[186,9] -186,9

3 Dologi kiadások [881,3] -881,3

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházás [80,01 -80,0

19 Fejezeti kezelésü előirányzatok

PHARE programok és az átmeneti támogatás
programjai

1 PHARE támogatással megvalósuló
programok

19 Kapacitás növelés a
püspökszílágyi
hulladéktárolóban (632 .04 .03)

[16,0] -16,0

2 Felhalmozási költségvetés [63,7] -63,7

1 Intézményi beruházás [79,7] -79,7

21 Alapok támogatása

1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap [5.790,0] -5 .790,0

XIV Igazságügyminisztérium

Országos Atomenergia Hivatal +327,2 327 2

1 Működési költségvetés +1424,9 1424,9

1 Személyi juttatások +603,9 603 9

2 Munkaadókat terhelő +186,9 186 9

3 Dologi kiadások +881,3 881 3

2 Felhalmozási költségvetés

Intézményi beruházás +80,0 80 0
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6 Fejezeti kezelésű eldirányzatok

5 PHARE programok és az átmeneti támogatás
programjai

1 PHARE támogatással megvalósuló
programok

Kapacitás növelés a +16,0 016,0
püspökszilágyi
hulladéktárolóban (632 .04 .03)

2 Felhalmozási költségvetés +63,7 63 7

1 Intézményi beruházás +79,7 79,77

Alapok támogatása

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap +5.790,0 5.7900

Megjegyzés: aformanyomtatványon 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 Kormányátalakítás következtében az Országos Atomenergia Hivatal felügyelete az Igazságügyi
Minisztérium fejezethez kerül, a költségvetési törvényben hozzá kapcsolódó vonal alatti tételként
megjelenített Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal együtt .

Budapest, 2004. november 10 .
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