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Bizottsági módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiró7
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * ,
102. §-a (1) bekezdésében *foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés) - a

túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom:

XI. Belügyminisztérium fejezet 5 . cím 24. alcímét növeli

V Állami Számvevőszékfejezet 1 . címét csökkenti.



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

1

Feje-
zet

szam

Cím
szam

Alcím
szam Jog-

cIm-
csop .
szam

Jog -

száram

Elóirr
csop
szám

Ki-
emelt

ei .
szám

Fejezet
neve

Cím név
Alcím
név Jogcím-

néP
Jo cImg
név

Elóir .
csop.
név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

Xl . Belügyminisztérium

5 Rendőrség

24 Köztársasági Őrezred 6725,9 36,0 6761,9
1 Működési költségvetés 139,6 139,6

1 Személyi juttatások 4782,0 26,2 4808,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1529,4 8,3 1 537 7
3 Dologi kiadások 554,1 1,5 555,6

V . Állami Számvevőszék

1 Állami Számvevőszék 7299,5 -36,0 7263,5
1 Működési költségvetés 19,0 19,0

1 Személyi juttatások 4063,2 4063,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1278,2 1278,2
3 Dologi kiadások 1305,4 -36,0 1269,4

2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1,0
1 Intézményi beruházások 293,8 293,8
2 Felújítás 378,9 378,9

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

A Kormány a 2003. október 8-ai ülésen határozott a védett személyek és a kijelölt
létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5 .) Korm. rendelet módosításáról, és a
takarékossági intézkedések végrehajtása érdekében a feladatellátáshoz kapcsolódó személyi
állomány létszámában csökkentést irányozott elő. Ennek keretében az Állami Számvevőszék
épületeinek védelmét ellátó Köztársasági Őrezred létszámát csökkentették, melynek
következtében a Lónyay u . 44. szám alatti irodaház őrzése megszüntetésre került .

A Kormány döntése alapján lehetőség van arra, hogy a kiemelt létesítményekben működő
intézmény a jelzett létszámot meghaladó személyzet többletköltségét saját költségvetése
terhére finanszírozza. Ezért az Állami Számvevőszék megállapodás keretében a Köztársasági
Őrezredet bízza meg a Lónyay u . 44 . szám alatti irodaház őrzés-védelmi feladatainak
ellátásával, továbbá az elnöki gépjármű üzemeltetése személyi feltételének biztosításával . Az
e feladatok ellátásához szükséges 36,0 M Ft előirányzatot átadja .

Budapest, 2003 . november 17 .

ÉRKEZETT

2003 NOV 18.

T llai András
elnök


