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kapcsoló módosító javaslat!

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700• számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - kapcsolódva TI] 77001567. számú módosító javaslathoz

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő.

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom :



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXIV 9 16 2 Nemzeti Civil Alapprogram 6887,8 0 6887,8

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 245 0 245

2 Munkaadókat terhelő járulékok 78 0 78

3 Dologi kiadások 208,7 +19 3 228

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6356,1 -19 3 63368

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefilggésben 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 .



Budapest, 2005 . december 6.
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Indokolás

A Nemzeti Civil Alapprogram fejezeti kezelésű előirányzataként a törvényjavaslat 6 .887,8 M Ft-ot
határoz meg, amely az APEH előzetes adatai szerint a 2005 . évben magánszemélyek jövedelemadójaként
ténylegesen befizetett összeg 1%-ából a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996 . évi CXXVI. törvény 4 . §-ában megjelölt
kedvezményezetteknek a tárgyévben ténylegesen kiutalt jövedelemadó-hányaddal megegyező összeg .

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003 . évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003 . (X.7 .)
Korra. rendelet (NCA rendelet) 12 . § (6) bekezdése szerint az Alapprogram kezelő szerve feladatainak
ellátására, valamint az Alapprogram működtetésével kapcsolatos egyéb feladatok ellátására szolgáló
összeg 2006 . évtől nem haladhatja meg a Tv . 2 . §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott forrás
8%-át .

A törvényjavaslat az előirányzat támogatási célokat szolgáló során 6 .356,1 M Ft-ot, az Alapprogram
működtetésére szolgáló sorokon (személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások) 531,7 M Ft-ot irányoz
elő. A törvényjavaslatban szereplő felosztás ily módon tehát nincs összhangban az NCA rendelet szerinti
támogatás-kezelési költség aránnyal, mivel az NCA rendeletben meghatározotthoz képest 19,3 M Ft-tal
csökkenti a működtetést szolgáló forrás összegét . Tekintettel arra, hogy az NCA működtetésére fordítható
összeget az NCA rendelet 2005-ben 1 %-kal, 2006-ra vonatkozóan pedig további 1 %-kal csökkentette, a
működést szolgáló keret további csökkentése a feladatellátás minőségét veszélyeztetné . Ez az összeg
hivatott ugyanis fedezni az NCA működtetésével összefüggő minden költséget, így pl . a kezelés Magyar
Államkincstárnak átadandó díját, a testületi tagok tiszteletdíját és költségátalányát is .

A módosítás a költségvetés főösszegét nem érinti .

Fogarasiné Deák Valéria

(MSZP)
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