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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály, 102. §-a (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően - a TI] 170011446. sz. módosító javaslathoz (T/11700/1750 sz.
bizottsági ajánlás 93/1 . pontjához) kapcsolódva az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő.

A törvényjavaslat 82. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasoljuk :

„(5) A Ktv. 44 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a
Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatalnál, a Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési
fejezet felügyeletét ellátó szervezeteknél - a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti
egységei kivételével -a Területpolitikai Kormányzati Hivatalnál, a Közigazgatás-szervezési
és Közszolgálati Hivatalnál, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál - a területi szervei
kivételével -, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, a Magyar Államkincstárnál - a
területi szervezeti egységei kivételével -, a Szerencsejáték Felügyeletnél, a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezetnél, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál - a területi
szervezeti egységei kivételével -, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál, az
Országos Rendőr-főkapitányság pénzügyi nyomozó szervénél, továbbá jogszabály által
országos hatáskörű szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a
Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint - a belső igazgatási
szervei kivételével - az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnál az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű
köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a."

Kapcsolódó módosító javaslat!
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Budapest, 2004 . december 6 .

Dr. Nagy Sándor
országgyűlési képviselő

MSZP

Indokolás

A kormányzati munkamegosztás rendszerében 2005 . január 1-jétől a Magyar Terület és
Regionális Fejlesztési Hivatal (MTRFH) általános jogutódjaként - e szervezetből történő
kiválással - létrejön a Területpolitikai Kormányzati Hivatal (TKH) .
Az MTRFH a Kormány közvetlen irányításával működő országos hatáskörű szerv, amelyet a
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyel ; míg a TKH
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felelősségi körébe tartozó központi hivatal lesz .
Ezért a jogutódlással érintett köztisztviselők tekintetében a felsőfokú végzettségűek számára a
30 %-os pótlék, illetve a középfokú végzettségűek számára a 15 %-os pótlék a Ktv .-nek az
adott hivatallal történő kiegészítésével biztosítható .

Kovács Tibor
országgyűlési képviselő

MSZP
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