
dr. Szili Katalin Asszony
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Egészségügyi bizottság

T/5601/1780 .

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] 2 789 925,7 millió forintban, azaz [kettőmillió-
hétszázkilencvenezer-nyolcszáztizennégy

	

egész

	

négytized]

	

kettőmillió-
hétszáznyolcvankilencezer-kilencszázhuszonöt egész héttized millió forintban,
b) kiadási főösszegét [3 069 467,5] 3 068 578,8 millió forintban, azaz [hárommillió-
hatvankilencezer-négyszázhatvanhét

	

egész

	

öttized]

	

hárommillió-hatvannyolcezer-
ötszázhetvennyolc egész nyolctized millió forintban,
c) hiányát 278 653,1 millió forintban, azaz kettőszázhetvennyolcezer-hatszázötvenhárom egész
egytized millió forintban
állapítja meg."

2 . A törvényjavaslat 70 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2004 . évi
a) bevételi főösszegét [1669 605,4] 1 668 716,7 millió forintban, azaz [egymillió-
hatszázhatvankilencezer-hatszázöt egész négytized] egymillió-hatszázhatvannyolcezer-
hétszáztizenhat egész héttized millió forintban,
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b) kiadási főösszegét [1669 605,4] 1 668 716,7 millió forintban, azaz [egymillió-
hatszázhatvankilencezer-hatszázöt egész négytized] egymillió-hatszázhatvannyolcezer-
hétszáztizenhat egész héttized millió forintban,
c) egyenlegét nulla millió forintban
állapítja meg."

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



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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LXXI NYUGDLiBIZTOSZTÁSI ALAP
1 Nyugdijbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1 Munkáltatói nyugdijbiztosítási járulék [1059 912,6] -5052,0 1054860,6
2 Biztosítotti nyugdijjárulék

1 Biztosított által fizetett nyugdijjárulék [217 126,5] +7970,9 225 097,4
2 Magánnyugdijpénztártagok által

fizetett nyugdijjárulék [10199,5) +369,0 10 568 5
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások

8 Sorkatonai és polgári szolgálatot
teljesítők utáni nyugdijbiztosítási és
nyugdijjárulék

2 Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium
feiezethől

[931,6] -83,9 847 7

6 Központi költségvetési hozzájárulások

4 Magánnyugdijpénztárba átlépők miatti
járulékkiesés pótlására [162 155,9] +5940,8 168 096 7

5 Nyugdijbiztosítási Alap kiadásainak
támogatása [154 725,3] -10117,4 144 607,9

7 Nyugdijbiztosításitevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételek

3 Kifizetések visszatérülése és egyéb
bevételek [5 800,01 +83,9 5 883 9

5 Nyugdijbiztosítási költségvetési szervek és központi
kezelésű előirányzatok

1 Központi hivatali szerv [19 968,4] -878,4 19 090 0

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [10 731,0] -665,5 10 065 5

2 Munkaadókat terhelő
járulékok

[3 423,6] -212,9 3210,7

3 Központi kezelésű elSirányzatok



9 EU-hoz való csatlakozás
társadalombiztosítási nemzeti
programjai és kormányzati feladatai

2 Támogatással fedezett
programrész [243,4] -10,3 2331

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [116,5] -7,8 1087

2 Munkaadókat terhelő
járulékok (38,11 -2,5 35,6

lifegjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag Összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tttntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével Sssze)ilggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosUására irányuló javaslat összeftlggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részelbYrányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek Összejiiggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkeL



Indokolás

A módosítás a Nyugdíjbiztosítási Alap 2004 . évre tervezett előirányzatainál érvényesíti a
nyugdíjjárulék fizetés felső határának emeléséből és az önkormányzati szférának juttatandó
többletekből eredő járulék-bevételi többleteket, a bevételek és működési kiadások tekintetében
átvezeti a tizenharmadik havi illetmény kifizetése idejének változásából fakadó bevétel és kiadás
csökkentő hatást . A módosítás tartalmazza továbbá az OÉT döntéseinek az Alap bevételeit érintő
átvezetését, valamint a polgári szolgálatot teljesítők utáni járulékfizetés összegének korrekcióját .
A módosulások alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap esetében az egyenleg változatlansága mellett a
járulékbevételek növekedésével párhuzamosan a központi költségvetési hozzájárulások együttes
összege 4176,6 millió forinttal, a bevételi és kiadási főösszeg 888,7 millió forinttal csökken .

Budapest, 2003 . november,,

	

"

r. Schvarc Tibor
a bizottság elnöke


