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Magyar Országgyűlés
Informatikai és Távközlési Bizottság

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnöke

T/5601/1974 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottsága a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről
és az államháztartás három éves kereteiróZ szóló, T15601 . számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztünk elő:

A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését

javasoljuk :

Bizottsági módosító javaslat
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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Előirányzat Előirányzat-módosítás
+/- Módosított előirányzat

Kiadás Bevétel Támo-
gatás

Kiadás Bevétel Támo-
gatás

Kiadás Bevétel Támo-
gatás

XXI I I Pénzügyminisztérium
20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 1 893 300,0 +79,7 1893379,7

I I I I I I I I I I I I I I
XX I I Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
21 Közszolgálati Reform Kormánymegbízotti 40,3 +79,7 120,0

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások +28,0 28,0
2 Munkaadókat terhelő i árulékok +9,2 9,2

3 Dologi kiadások 40,3 +42,5 82,8

Megjegyzés:
előirányzathoz

a formanyomtatványon
kapcsolódó bevétel vagy

tartalmilag-logikailag
a támogatás

összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás
összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező

tüntethető
melléklet

fel (a kiadás
módosítására

növelésével
irányuló

vagy
javaslat

csökkentésével
összefggésben

összeftiggésben
állhat

az
a törvényjavaslat

más mellékleteivel A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összeJliggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő
rendelkezésekkel
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Indokolás

A Közszolgálati Reform Kormánymegbízotti Hivatal - igazgatási jellegű kiadásokon túli - 2004 .
évi költségvetése az egységes közszolgálati törvény kidolgozásáért és végrehajtásának
koordinálásáért felelős kormánymegbízott számára a 1161/2002 . (IX.26 .) Korm. határozatban előírt,
az előző évinél lényegesen több feladat tárgyévi megvalósításával függ össze .

2004-ben kell kidolgozni a törvény normaszövegét, kell megvalósítani a közszolgálati létszámra,
foglalkoztatásra vonatkozó felülvizsgálatot. Ki kell dolgozni a teljes költségvetési
következményrendszert . Folytatni szükséges a közszolgálati szociális juttatási rendszerre vonatkozó
előkészítő munkát, a közszolgálati törvényalkotó és informatikai logisztikai rendszer kiépítését,
valamint hatástanulmányokat kell készíttetni és az érdekegyeztetést teljes körűen le kell folytatni . A
törvényt az Országgyűlés elé kell terjeszteni .

A feladat végzése elsősorban nem apparátussal, hanem szakértők és szervezetek közreműködésével
történik. A kiadások mérsékelt növekedését indokolja, hogy megnövekednek a kommunikációval, a
médiumokkal való együttműködéssel, a közvélemény-kutatásokkal összefüggő feladatok is .

A módosító javaslat elfogadását a feladat ellátására vonatkozó kormánydöntés és a költségvetési
törvény összhangjának megteremtése teszi szükségessé .
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