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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/II700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. 5-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121. §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági 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 :

Bizottsági módosító iavaslat!
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Milli(5J~~rintbun, egy tizedessel)
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XIX . EU INTEGRÁCIÓ
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
4 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 983,4 983 4

1 Működési költségvetés 2658,9 -2 100,5 5584

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások +764,8 7648

2 Felhalmozási költségvetés +2 100,5 2 1005

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3642,3 -764,8 2 877 5

5 GVOP Technikai segítségnyújtás 188,9 188 .9

1 Működési költségvetés 566,6 -56,7 5099

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 755,5 -75,6 6799

2 Felhalmozási költségvetés +56,7 56,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások +75,6 75,6
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Indokolás

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) információs társadalom előirányzatról a
támogatott tevékenységek jellegéből fakadóan a kifizetések egy részének a működési költségvetés
sorról kell történnie. Ezért a GVOP Információs társadalom előirányzaton belül Egyéb működési célú
támogatások, kiadások kiemelt előirányzati sor megnyitása indokolt . A GVOP technikai
segítségnyújtás előirányzatról a támogatott tevékenységek jellegéből fakadóan a kifizetések egy
részének a felhalmozási költségvetés sorról kell történnie . Ezért a GVOP technikai segítségnyújtás
előirányzaton belül Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzati sor megnyitása
indokolt .

Budapest, 2004 . december
r

Varga Mihály
bizottság elnöke




