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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/1170011219. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom :

Kapcsolódó módosító javaslat!
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI . Belügyminisztérium

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 1000,0 +109,0 1109,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1000,0 +109,0 1 109,0

XI. Belügyminisztérium

1 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10612,2 -109,0 10503,2

1 Működési költségvetés 400,7 400,7

3 Dologi kiadások 1 957,4 -109,0 1848,4

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 .



Budapest, 2004 . december 7 .
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Indokolás

A köztestületi tűzoltóságok a lakosság elsődleges mentő tűzvédelmét szolgáló feladataik
ellátásához 120 fő polgári szolgálatos állampolgárt foglalkoztattak. A polgári szolgálat az
Országgyűlés döntése következtében megszűnt, s ez jelentős többletkiadásokat ró az önkéntes
tűzoltóságokra. Az őket pótló 120 fő minimálbéren történő alkalmazása 2005-ben 109 millió
forint többletkiadást eredményez . Módosító javaslatunk ezt az összeget pótolja, melynek
forrásoldala a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság dologi kiadásainak
kommunikációs, valamint reprezentációs és reklámkiadásokra fordítható köre .
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Sisák Imre
Magyar Demokrata Fórum
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