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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő

- 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.
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XIV. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Büntetés-végrehajtás 41012,5 +6000,0 47012.5

1 M űködési költségvetés 2607,6 2607 6

3 Személyi juttatások 23320,8 +3750,0 27070.8

Munkaadókat terhelő járulékok 5193,8 +1250,0 6443 .8

Dologi kiadások 14735,9 +1000,0 15735 .9

XI. XI . MINISZTERELNÖKSÉG

3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 90000,0 -6000,0 84000 .0

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) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

Szánalmasan alacsony bérért kell a bv . őröknek veszélyes munkájukat végezni a társadalom védelm e
érdekében, a helyzet mára tarthatatlanná vált . A börtönökben az elítéltekre felügyelő őrök emberhez
méltatlan körülmények között kénytelen dolgozni . Szembetűnő , hogy a frissiben felállított Terrorelhárító
Központ aránytalanul kiemelt költségvetési támogatást kap . Tűrhetetlen anomáliák jellemzik az előzetes
letartóztatás intézményét: mind az elrendelés, mind a végrehajtás terén, erre Geréb Ágnes és Budaház y
György szolgáltatnak időszerű példát. Meg kell teremteni a valódi jogállami garanciákat, ehhez pedi g
forrásokat kell rendelni és szét kell választani élesen az elítéltek és el őzetes végrehajtását, mert teljesen
más célú a két intézmény, a ránk kötelező ENSZ elő írások is ezt követelik meg .

Budapest, 2010 . november 17 .

	

udi Nagy Tamás
Jobbik
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