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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrna p

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX.30.) ОСУ határozat 94. § (1) bekezdése

alapján а Magyarország 2014. évi központi költségvetéséróZ szóló 1/12415. számú törvényjavaslathoz az

alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő.

- А törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak а túloldali részletezés szerinti módosításá t

javasolom .

Számvevőszéki es koltsegvetesi bizottsag



Javaslata 2014. évi költségvetési elő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX Emberi Erőforrások Minisztériuma

5 Egyeteme1, fьiskolák [283 603,6] [136 687,1] 283 603,6 136 687 . 1

1 MQkődési költségvetés

1 Személyi juttatások [168 777,7] +6 100,0 174 877 . 7

2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [45 570,3] +2 696,2 48 266 .5

3 Dologi kiadások [104 599 ,1] +18 416,2 123 015,3

4 Ellátottak pénzbeli jutt atásai [30 560 ,4] -366,1 30 194.3

5 Egyéb mGködési célú kiadások [27 852,6] -25 935,1 1 917.5

2 Felhalmozási költségveté s

1 Beruházások [33 451,4] -1 321,2 32 130, 2

2 Felújítások [9 408,2] +410,3 9 818 . 5

3 Egyéb felhalmozási kiadások [71,0] -0,3 707

Megjegyzés: az fíтlap оn egyetlen tanalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egyтástбl elválaszthatatlan előirányzat-módosítás ttiп tethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefiggésьеп аг előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy а támogatás összegét is módosítani szükséges). А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat/egyenleget részletező (1., ill 2. szkmú) melléklet módosítására irányuló javaslat ősszefiiggésbeп állhat а
törvényjavaslat más mellékleteivel. А résзelőiránуzatakat, normatívákat tadаlmаzó mellékletek összeJüggésbeп állhatnak а kiadásokat, bevételéket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá а normaszövegben szегер [ё
rendelkezésekkel.

Indokolá s

А költségvetés törvényjavaslat benyújtása óta eltelt időszak fejleményei alapján (p1 . а felsőoktatási beiratkozások adatainak megismerése révén) az Emberi
Erőforrások Minisztériuma XX/5 Egyetemek, főiskolák cím kiemelt elő irányzatainak pontosítására, véglegezésére van szükség .

Jelen módosító indítvány célja е változás követése, hogy az intézmények biztonságos m űködése
módosítás szerinti kiemelt előirányzatok közötti átrendezés .
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Budapest, 2013 . december 5 .

cl?

DT.`~l' os Lászl ó
elnök

en. Ennek érdekében szükséges а fenti


	page 1
	page 2

