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Dr. Szili Katalin asszonynak,
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T/5601/1786 .

Tisztelt Eln�k Asszony!

A Magyar K�zt�rsas�g 2004. �vi k�lts�gvet�s�ró7 �s az �llamh�ztart�s h�rom �ves kereteiró7
szóló, T15601 . sz�mú t�rv�nyjavaslat k�lts�gvet�si előir�nyzataihoz - a H�zszab�ly 94. §-�ban,
102. .'-a (1) bekezd�s�ben (121 . §-a (7) bekezd�s�ben) foglaltaknak megfelelően -

bizotts�gi módosító javaslatot
terjesztek elő.

A t�rv�nyjavaslat - al�bbiakban jelzett - k�lts�gvet�si előir�nyzat�nak (előir�nyzatainak)
v�ltoz�sak�nt, a t�rv�nyjavaslat 67 § (6) bekezd�s�nek a k�vetkező módosít�s�t
javasolom:

"67. §. (6) A Munkaerőpiaci Alap 2004-ben a k�zponti k�lts�gvet�sbe a megv�ltozott
munkak�pess�g�ek t�mogat�s�ra [31717,5] 32774.9 millió forintot, a munkan�lküli ell�tó rendszer
�talakít�s�hoz k�tődő igazgat�si feladatokra 1000,0 millió forintot, a k�zc�lú munkav�gz�s
kiad�saira 15 120, 0 millió forintot, valamint az aktív korúak rendszeres szoci�lis seg�lyez�s�re 20
162,5 millió forintot ad �t. "

A módosító javaslat �sszegszer�s�g�ben - a túloldali r�szletez�s szerint - cs�kkenti a
t�rv�nyjavaslat**

9. sz�mú mell�klet�nek LXIII. Munkaerőpiaci Alap 1 . Cím „Aktív foglalkoztat�si eszk�z�k" kiad�si
előir�nyzat�t 424, 0 mFt-tal,
9. sz�mú mell�klet�nek LXIII. Munkaerőpiaci Alap 8. Cím, 1. Alcím „Állami Foglalkoztat�si
Szolg�latnak �tadott p�nzeszk�z " kiad�si előir�nyzat�t 1057, 4 mFt-tal,
9. sz�mú mell�klet�nek LXIII. Munkaerőpiaci Alap 22. Cím „Munkaadói j�rul�k" bev�teli
előir�nyzat�t 318, 0 mFt-tal,
9. sz�mú mell�klet�nek LXIII. Munkaerőpiaci Alap 23. Cím „Munkav�llalói j�rul�k" bev�teli
előir�nyzat�t 106, 0 mFt-tal .

-

	

A módosító javaslat �sszegszer�s�g�ben - a túloldali r�szletez�s szerint - n�veli a
t�rv�nyjavaslat**

1. sz�mú mell�klet�nek XXII. P�nzügyminiszt�rium 23 . Cím, 3. Alcím, 6. Jogcímcsoport
„Munkaerőpiaci Alap" bev�teli előir�nyzat�t 1057,4 mFt-tal,
9. sz�mú mell�klet�nek LXIIl. Munkaerőpiaci Alap 6. Cím, 7. Alcím „Megv�ltozott munkak�pess�g�
szem�lyekfoglal/coztat�s�nak t�mogat�sa" kiad�si előir�nyzat�t 1057,4 mFt-tal,

A nem kí	
" A Hsz. 120. § (3) bek. alapj�n a k�zponti k�lts�gvet�s bev�teleinek �s kiad�sainak, tov�bb� a t�mogat�s fejezetenk�nti

�sszeg�re, fő�sszeg�re, a k�lts�gvet�si hi�ny (t�bblet) m�rt�k�re, a k�zponti k�lts�gvet�s �ltal�nos tartal�k�nak �sszeg�re
kiz�rólag a K�lts�gvet�si bizotts�g nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosul�s�ra az
indítv�nyban nem kell utalni .

Bizotts�gi módosítójavaslat!
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Javaslat a k�lts�gvet�si előir�nyzatok módosít�s�ra
millió forintban, egy tizedessel)
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Kiemelt előir�nyzat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
EGYEN-
LEG KIADÁS BEVÉTEL

EGYEN-
LEG KIADÁS BEVÉTEL

EGYEN-
LEG

22 P�nzügyminiszt�rium
23 K�lts�gvet�si befizet�sek

3 Elkül�nített �llami p�nzalapok befizet�sei
6 Munkaerőpiaci Alap 68000,0 1057,4 690574

63 Munkaerőpiaci Alap
1 Aktív foglalkoztat�si eszk�z�k 46928,5 -424,0 46504.5
6 Rehabilit�ciós c�lú kifizet�sek

7 Megv�ltozott munkak�pess�gü szem�lyek
foglalkoztat�s�nak t�mogat�sa

31717,5 1057,4 327749

8 Állami Foglalkoztat�si Szolg�lat m�k�d�se �s fejleszt�se
1 Állami Foglalkoztat�si Szolg�latnak �tadott p�nzeszk�z 21336,2 -1057,4 20278 8

22 Munkaadói j�rul�k 164265,0 -318,0 1639470
23 Munkav�llalói j�rul�k 50307,2 -106,0 502012

Megjegyz�s: az �rlapon egyetlen tartalmilag-logikailag �sszetartozó, r�szelemeiben egym�stól elv�laszthatatlan előir�nyzat-módosít�s tílntethetőfel (a kiad�s n�vel�s�vel vagy cs�kkent�s�vel �sszeJitgg�sben az előir�nyzathoz
kapcsolódó bev�tel vagy a t�mogat�s �sszeg�t is módosítani szüks�ges) . A kiad�sokat, bev�teleket �s t�mogat�sokat/egyenleget r�szletező (1., ilL 2. sz�mú) mell�klet módosít�s�ra ir�nyuló javaslat �sszejilgg�sben �llhat a
t�rv�nyjavaslat m�s mell�kleteiveL A r�szelőir�nyzatokat, normatív�kat tartalmazó mell�kletek �sszefilgg�sben �llhatnak a kiad�sokat, bev�teleket (t�mogat�sokat) r�szletező mell�kletekkel, tov�bb� a normasz�vegben szereplő
rendelkez�sekkel.



Indokol�s

A k�zszf�r�ban 2004. �vre tervezett l�tsz�m- �s b�rpolitikai int�zked�sek hat�s�ra - az
egyenlegtart�si k�telezetts�g figyelembe v�tel�vel - a Munkaerőpiaci Alap bev�teli �s kiad�si
szerkezete megv�ltozik .

Budapest, 2003 . november 5 .
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r. Balsai Istv�n
~kaügyy~`y-~` a bizotts�g eln�ke


