
Foglalkoztat�si �s munkaügyi bizotts�g

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Orsz�ggy�l�s eln�k�nek
Helyben

T/5601/1787 .

Tisztelt Eln�k Asszony!

A Magyar K�zt�rsas�g 2004. �vi k�lts�gvet�s�róZ �s az �llamh�ztart�s h�rom �ves kereteiró7 szóló,
T/5601. 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 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 6. Cím, 6. Alcím,, Munkahelyteremtő t�mogat�sok"
kiad�si előir�nyzat�t 1161,4 mFt-tal,
9. sz�mú mell�klet�nek LXIII. Munkaerőpiaci Alap 28. Cím „Rehabilit�ciós hozz�j�rul�s" bev�teli
előir�nyzat�t 1161,4 mFt-tal.

A nem kív�nt sz�vegr�sz t�rlendő
"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 módosító javaslat!
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Javaslat a k�lts�gvet�si előir�nyzatok módosít�s�ra
(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-
zet

sz�m

Cin,
sz�m

Alcím
sz�m cog_

sz�m

Jog-
cím
sz�m

Előir .
csop
sz�m

csop
-Ki-

emelt
e i,

sz�m

Feje-
zet
neve

Cím
n�v c

n�v

Jog-
c(m-
cson�p-

J o g_
cím
n�v

Előír.
csop .
n�v

Kiemelt előir�nyzat neve
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63 Munkaerőpiaci Alap

6 Rehabilit�ciós c�lú kifizet�sek

6 Munkahelyteremtő t�mogat�s 3041,0 -1161,4 1879 .6

28 Rehabilit�ciós hozz�j�rul�s 10452,7 -1161,4 92913

Megjegyz�s: az �rlapon egyetlen tartalmilag-logikailag �sszetartozó, r�szelemeiben egym�stól elv�laszthatatlan elfJlr�nyzat-módosftds tüntethetőfel (a kiad�s n�vel�s�vel vagy cs�kkent�s�vel dsszefgg�sben az előlr�nyzatlroz
kapcsolódó bev�tel vagy a t�mogat�s �sszeg�t is módosítani szüks�ges) . A kiad�sokat, bev�teleket �s t�mogat�sokaUegyenleget r�szletező (1 ., ilL 2. sz�mú) mell�klet módosít�s�ra ir�nyuló javaslat bsszeJllgg�sben �llirat a
t�rv�nyjavaslat m�s mell�kleteivel A r�szel ir�nyzatokat, normatív�kat tartalmazó mell�kletek bsszefilgg�sben �llhatnak a kiad�sokat, bev�teleket (t�mogat�sokat) r�szletező mell�kletekkel, tov�bb� a normasz�vegben szereplő
rendelkez�sekkel .



Indokol�s

Az Orsz�gos Érdekegyeztető Tan�cs 2003 . október 27-ei t�rgyal�s�nak eredm�nyek�nt
meg�llapod�s született arra vonatkozóan, hogy 2004-ben a rehabilit�ciós hozz�j�rul�s m�rt�ke 8%-
ra emelkedik .

A Munkaerőpiaci Alap Rehabilit�ciós hozz�j�rul�s bev�tel�nek �sszege a T/5478 sz�mú „Az
adókról, j�rul�kokról �s egy�b k�lts�gvet�si befizet�sekről szóló t�rv�ny�nek módosít�s�ról" szóló
t�rv�nyjavaslat 222. §-�ban 9%-os m�rt�kkel került megtervez�sre . A fenti meg�llapod�s alapj�n az
1%-kal kevesebb j�rul�km�rt�k a Rehabilit�ciós hozz�j�rul�s bev�teli előir�nyzat 1161,4 millió
forint �sszeg� cs�kken�s�vel j�r . Tekintettel arra, hogy a Munkaerőpiaci Alapnak 2004-ben
nullszaldós egyenleggel kell z�rnia, szüks�ges ugyanekkora �sszeggel cs�kkenteni a kiad�si oldalt
is .

Budapest, 2003 . november 5 .

a bizotts�g eln�ke


