
Egészségügyi bizottság

dr. Szili Katalin Asszony
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

T/5601/1779 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és 102.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2004 . évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló T/5601 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 69 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny . Alap és az E. Alap
költségvetése összegzéséből adódó 2004. évi
a) bevételi főösszegét [2 790 814,4] 2 785503,4 millió forintban, azaz [kettőmillió-
hétszázkilencvenezer-nyolcszáztizennégy egész négytized] kettőmillió-hétszáznyolcvanötezer-
ötszázhárom egész négytized millió forintban,
b) kiadási főösszegét [3 069 467,5] 3 072 549,8 millió forintban, azaz [hárommillió-
hatvankilencezer-négyszázhatvanhét egész öttized] hárommillió-hetvenkettőezer-
ötszáznegyvenkilenc egész nyolctized millió forintban,
c) hiányát [278 653,1] 287 046,4 millió forintban, azaz [kettőszázhetvennyolcezer-
hatszázötvenhárom egész egytized] kettőszáznyolcvanhétezer-negyvenhat egész négytized
millió forintban
állapítja meg."

2. A törvényjavaslat 71 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) Az Országgyűlés az E . Alap 2004 . évi
a) bevételi főösszegét [1 121 209,0] 1 115 898,0 millió forintban, azaz [egymillió-
egyszázhuszonegyezer-kettőszázkilenc] egymillió-egyszáztizenötezer-
nyolcszázkilencvennyolc millió forintban,
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b) kiadási főösszegét [1399 862,1] 1 402 944,4 millió forintban, azaz [egymillió-
háromszázkilencvenkilencezer-nyolcszázhatvankettő

	

egész

	

egytized]

	

egymillió-
négyszázkettőezer-kilencszáznegyvennézy egész négytized millió forintban,
c) hiányát [278 653,1] 287 046,4 millió forintban, azaz [kettőszázhetvennyolcezer-
hatszázötvenhárom egész egytized] kettőszáznyolcvanhétezer-negyvenhat egész négytized
millió forintban

állapítja meg ."

3 . A törvényjavaslat 2004 . évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasolom :



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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LXXII EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék [638 371,9] -3088,0 635 283 9

2 Biztosította egészségbiztosításijárulék

1 Biztosított által
fizetettegészségbiztosftási já rulék

[208 939,7] -1723,0 207 216,7

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
8 Sorkatonai és polgári szolgálatot

teljesítők utáni egészségbiztosítási
2 Foglalkoztatáspolitikai és

Munkaügyi Minisztérium
feiezetböl

[387,2] -34,9 352 3

4 Egészségügyi hozzájárulás

2 Százalékos mértékü egészségügyi
hozzájárulás [19 199,1] -500 18 699 1

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételek

3 Kifizetések visszatérítése és egyéb
bevételek [1900,0] +34,9 1 934 9

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai

2 Táppénz
1 Táppénz [84 958,0] +4000,0 88 958 0

5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi
kezelésü előirányzatok

1 Központi hivatali szerv [15 849,8] -792,7 15 057 1

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [9687,2] -600,5 90867

2 Munkaadókat terhelő
járulékok

[3 187,3] -192,2 2 995 1

2 Igazgatási szervek [5 009,5] -125,0 4 884 5



1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [1984,6] -94,7 1889,9

2 Munkaadókat terhelő
járulékok

[552,8] -30,3 5225

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástál elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJAggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összejtlggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelblrónyzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összeJttggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Indokolás

A módosítás az Egészségbiztosítási Alap 2004 . évre tervezett költségvetési előirányzatainál
érvényesíti az önkormányzati szférának juttatandó többletekből eredő járulék-bevételi többleteket,
a bevételek és kiadások tekintetében átvezeti a tizenharmadik havi illetmény kifizetése idejének
változásából fakadó bevétel és működési kiadás csökkentő hatást. A módosítás tartalmazza
továbbá az OÉT döntéseinek az Alap bevételeit érintő átvezetését, valamint a polgári szolgálatot
teljesítők utáni járulékfizetés összegének korrekcióját . Ezen túl megemeli az Egészségbiztosítási
Alap táppénz kiadási előirányzatát 4000 millió forinttal a vonatkozó szabályok módosítása
korrekciójának eredőjeként .

Budapest, 2003 . november,,

	

."

r. Schvarcz Tibor
a bizottság elnöke


