
dr. Szili Katalin Asszony
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Egészségügyi bizottság

T/5601/1781 .

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 :

Bizottsági módosító iavaslat

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



Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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7~I PÉNZŰGYMINISZTÉRIUM

26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási
ellátásokhoz

1 Nyugdijbiztosítási Alap támogatása

1 Magánnyugdijpénztárba átlépők miatti
járulékkiesés pótlására

[162 155,91 +5940,8 168 096 7

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

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével Ssszefűggésben az
előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat Ssszefűggésben állhat a törvényjavaslat
más mellékleteivel . A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő
rendelkezésekkel.



Indokolás

A módosítás során a Pénzügyminisztérium fejezet 26. cím, 1 . Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
alcím két jogcímének előirányzata változik . Így 5940,8 millió forinttal növekedik a
magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlása, míg 10 117,4 millió forinttal csökken
a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása. Az előirányzatok módosítását a
Nyugdíjbiztosítási Alap 2004 . évre tervezett előirányzatainál érvényesített változások teszik
szükségessé .

Budapest, 2003 . november,, 5 ."

Dr. Schvarcz Tibor
a bizottság elnöke


