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Költségvetési és pénzügyi bizottság
Érkezett 2004 DEC 0 9.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Bizottsági módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 5. számú mellékletének a következő ponttal történő kiegészítését javasolom :

27. Kiegészítő támogatás helvi önkormányzatok bérkiadásaihoz

Előirányzat : 5 000,0 millió forint

Kiegészítő támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott költségvetési
szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak 2004 . I. félévi rendszeres személyi iuttatásai arányában .
A rendszeres személyi juttatásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott
feladatok nélkül kell számítani .
A támogatás folyósítása havonta, időarányosan történik .

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

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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IX HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

2 Központosított előirányzatok

10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása [25 300,01 -5000,0 203000

27 Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz +5000,0 5000,0

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
részelőirá zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze - ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásoka részletező mellékletekkel ovábbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel .



Indokolás

A módosító indítvány a helyi önkormányzatok 2005 . évi bérkiadásaihoz biztosít többletforrást a
tényleges rendszeres személyi juttatások arányában .

Budapest, 2004. december 9 .

D'. Varga Mihály
a izottság elnöke
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