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Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/333. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat S. § (4) bekezdéssel történőkiegészítését javasolom:

„ (4) Jelen törvény I . számú melléklete V. fejezetében szereplő céltartalék felhasználásáról az

Országgyűlés határozattal dönt. A céltartalékot csak abban az esetben szabad felhasználni, ha az Állam i

Számvevőszék az Országgyűlést 2011. évi dologi kiadásairól előzetesen részletesen tájékoztatja, illetve

részletes létszámtervet készít. ”

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom :

* A Hsz . 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i

összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .



Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy

tizedessel)
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V V . ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 7220,5 -609,3 6611 2

1 M űködési költségvetés 18,0 +20,0 380

1 Személyi juttatások 4731,0 -271,9 4459, 1

2 Munkaadókat terhel ő járulékok 1263,6 -119,3 11413
3 Dologi kiadások 1001,0 -59,5 9415

2 Felhalmozási költségvetés 2,0 2, 0

1 Intézményi beruházási kiadások 183,0 -110,4 726

2 Felújítás 61,9 -48,2 137

V 2 Céltartalékok +629,3 6293

1 Tervezési és elszámolási tartalék +629,3 6293

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.



Indokolás

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésének számvev őszéki fejezet i
indokolása nem ad információkat arról, hogy az Állami Számvev őszék mire alapozza
a 2010. évihez képest több mint 600 millió forint támogatási igényét . Az ASZ az
1990 . évi 300 fős induló állományához képest jövőre meg akarja kétszerezn i
létszámát (ami a 2009 . évi záró létszámához képest is 30 fős növekedés lenne) .
Nem tájékoztatta az Országgyű lést arról, hogy több ellen ő rre vagy még több
vezetőre, titkárnőre, kisegítő alkalmazottra volna-e szüksége. A létszámstruktúrát
(ellenő r versus kisegítő személyzet) és az ellenőrzési jelentések számát tekintve az
európai arányokhoz képest a ÁSZ-t jelenleg is túlfoglalkoztatottság jellemzi .

A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségrő l szóló
törvény az ÁSZ-ra is vonatkozik, ezért a 2010 . évihez képest el ő irányzott
támogatásából 609 millió forintot céltartalékba indokolt helyezni, ami akkor
használható fel, ha az ÁSZ Gazdálkodó Szervezete részletes indokolását adja a
2011 . évi dologi kiadásainak, illető leg részletes létszámtervet készít .

A céltartalék felhasználásáról az Országgy ű lés határozattal dönt .

Budapest, 2010 . december 14 .

	

Dr . y' 'Ki.' László
Jobbik
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