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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS Érkezett: 2004 NOV 1
Önkormányzati bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700 . szamu orvenyjavaslat
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:

Bizottsá,zi módosító javaslat
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI Belügyminisztérium

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

80 1 Belügyminisztérium nemzetközi fizetési
kötelezettsége

[450,0] -1,5 4_ 485

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú
támogatások, kiadások

[450,0] -1,5 448 5

XVII Területfejlesztés

4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [483,1] +1,5 484,6

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú tám ., [58,1 +1,5 659,6
kiad.
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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 irknyuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek ÖsszelIigQésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolás

A kormányzati szerkezetváltozás következtében a belügyminisztériumtól a területfejlesztési fejezethez
került az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal . A belügyminisztériumnál az egységes szerkezet
kialakítása következményeként a fejezeti kezelésű előirányzatok között kerültek megtervezésre a
nemzetközi fizetési kötelezettségek, mely előirányzat tartalmazza az OLÉH nemzetközi tagdíj befizetési
kötelezettségét is. Ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása .

Budapest, 2004 . november 10 .
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