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Tisztelt Elnök Asszony!

AMagyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-óban, 102 . fi-a (1) bekezdésében (121 . fi-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Úi változat a T/1220/63 helvett!
Módosító javaslat!

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom :



_2_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+~' MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XI Belügyminisztérium
5 Rendőrség

1 Országos Rendőrfókapitányság és háttérintézményei 17 839,0 +3 206,9 21 045,9
1 Működési költségvetés 996,3

1 Személyi juttatások 7 350,6 +2 425,7 9 776 3
2 Munkaadókat terhel ő járulékok 2 367,2 +781,2 3 148,4

X Ivüniszterelnőkség

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

31 Turisztikai el ő irányzat 19 000,0 -3 206,9 15 793,1
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 000,0 -3 206,9 6 793,1

~Llegjegyzés: aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválasuhatatlan előirányzat-módosftás titntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével az
kapcsolódó bevétel

összefüggésben eló7rányZathoz
vagy a támogatás összegét is módosítani szllkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat állhat a másmeUékleteiveL A

részelőirányzatokat,
össZeli'lggésben

normatívákat taRabnazó mellékletek összefüC~lésben állhatnak
törvényjavaslat

a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkeZésekkeL



Budapest, 2002 . november 20.

Indokolás

Szabó Dezső írta fél évszázaddal ezelőtt : �Korgó gyomorral még a Himnuszt sem lehet énekelni" .
Milyen alapon várjuk el akkor a rendőröktő l, hogy éhbérért kockáztassák életüket, üldözzék a fegyveres
bűnözőket . Szükséges az ORFK költségvetésének egyensúlyba hozása azért is, mivel a sajátkénti bevételi
előirányzat már a törvényjavaslat előkészítő munkái során megállapítható volt, hogy teljesíthetetlen .
Mivel a sajátkénti bevételbő l szükséges a dologi kiadások meghatározott hányadát fedezni, ezen
sajátkénti bevételek meghiúsulása következtében, figyelemmel arra, hogy a dologi kiadások
szükségszerűen a szakmai munkához kívántatnak meg, a rendőrség adósságot fog fölhalmozni .
Nagyon sok államigazgatási szerv működésénél elképzelhet ő az adósságtermelés � vannak azonban
kivételek, ahol ez elképzelhetetlen és ilyen a bíróság, ügyészség és a rendőrség . Ezen testütetek
munkájának az egyik fedezete a társadalom beléjük vetett bizalma, ugyanakkor nehezen képzelhető el az,
hogy társadalmi megbecsülést élvezhessen olyan testület, amely fizetési kötelezettségének - önhibáján
kívül - nem képes eleget tenni .
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