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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és 102 .§ (1) bekezdése (121 . § (7) 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 :

1 . A törvényjavaslat 106. §-a (1) bekezdésének e) pontját a következők szerint
javasolom módosítani :

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/
e) az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény 46/A . §-a, valamint az azt
megállapító 2003 . évi LV. törvény 10 . §-ának (3) bekezdése, 92 . §-ának (2)
bekezdésében és 109/A. §-ának (5) bekezdésében a „központosított" szövegrész, [és a
102. §-a (12) bekezdésének c) pontja, valamint az azt megállapító 1998 . évi XC .
törvény 80. §-a (31) bekezdésének megfelelő része, és az azt módosító 1999 . évi
CXXV. törvény 62 . §-a (38) bekezdésének megfelelő része,)

2. A törvényjavaslat 111 . §-át a következő c) ponttal javasolom kiegészíteni :

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/
c) az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény 102 . §-a (12) bekezdésének
c) pontjában „finanszírozott egészségügyi intézményeket a következő évben megillető
gyógyító-megelőző ellátás éves előirányzatának 5 %-át," szövegrész helyébe „a
gyógyító-megelőző ellátás fogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók
havi finanszírozási össze ének kormán rendeletben me_határozott részét az Ala .
kezelőjének kezdeményezésére, amennyiben a külön jogszabályban előírt kifizetési
időpont teljesítéséhez ez szükséges," szövegrész lép .

Bizottsági módosító javaslat
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Indokolás

A módosító javaslat a gazdálkodási előleg megszüntetésével egyidejűleg lehetővé
teszi, hogy az Egészségbiztosítási Alap gyógyító-megelőző ellátás előirányzatból
finanszírozott egészségügyi szolgáltatók az OEP kezdeményezésére a Kincstár útján
december 20-a után külön jogszabályban meghatározott összegű előleget kaphassanak,
amennyiben a Munka törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII. törvény 155. § (3)
bekezdésében előírt j árandóság kifizetés január 5-éig nem biztosítható .
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