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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről"
szóló, T/11700. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami

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

csökkentésétjavasolom :
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 1000,0 +200,0 1200,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1000,0 +200,0 1 20O _O

VIII KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 Állami Protokoll kiadásai

2 Kormányfői Protokoll kiadásai 500,0 -200,0 300 0

1 Működési költségvetés 10,0

3 Dologi kiadások 461,4 -200,0 261 4

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Indokolás

A tűzoltás és műszaki mentés ellátására kijelölt hivatásos önkormányzati tűzoltóságok a részükre az első
beavatkozásra előírt időnormáknak számos esetben nem tudnak eleget tenni .

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996 . évi XXXI. törvény
lehetővé tette, hogy az önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület által alapított körzetközponti
szerepkörű önkéntes tűzoltóság önálló működési területen tűzoltást és műszaki mentést végezzen, az
átvállalt feladattal arányos állami támogatás mellett .

Az ország település-szerkezete, népsűrűsége, közlekedési viszonyai indokolják a köztestületek
számának növelését a biztonságos riasztás, a mentés mielőbbi megkezdése érdekében .

Az eddig létrejött köztestületek területi eloszlása egyenlőtlen, a BM szakmai ajánlása alapján további
mintegy 15, úgynevezett fehér foltot képező területen szükséges körzetközponti szerepkör vállalása, a
körzetközponthoz integrálható - földrajzilag kedvezőtlen elhelyezkedésű, kiterjedt tanyavilággal
rendelkező - kistelepülések ellátása érdekében .

A köztestület megalakításával kistérségi feladatot átvállaló 10 ezer fő alatti kisvárosi önkormányzatok
nem képesek saját forrásaikból az emelkedő működési költséget finanszírozni . A már működő és újonnan
belépő köztestületek működőképességéhez, szakmai tevékenységük ellátásához a törvényjavaslat által
rögzített emelt összegű normatíva 40-50 %-ban biztosítja a feladattal arányos támogatási összeget,
mely magában foglalja a készenléti szolgálat működéséhez szükséges fix összegű, és a köztestületek által
ellátott területen élő lakosságarányos támogatást is .

Budapest, 2004 . november 2 .
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