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Tisztelt Elnök Asszony!

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

terjesztek elő.

bekezdéssel való kiegészítését javasolom :

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának

Módosító javaslat!

(előirányzatainak) változásaként, a törvényjavaslat 42~-át a következő (S), (6), (7)

(5) A XI. Belügyminisztérium fejezet 5 . Rendőrség cím alcímei, Dologi kiadások kiemelt
előirányzata a Működési Költségvetés Bevételi előjegyzet legfeljebb 60%-val, l . Intézményi
beruházási kiadások kiemelt irányzata Működési Költségsetés Bevételi irányzat leg_fel~ebb
40%-val túlléphető , ha a (2~pontban írt feltételek teljesülnek .

~6) A XI . Belügyminisztérium fejezet 6 . határőrséi cím alcímei . Dologi kiadások kiemelt
előirányzata a Működési Költségvetés Bevételi előj_e~yzet legfeljebb 60%-val, 1 . Intézményi
beruházási kiadások kiemelt irányzata Működési Költsé~~vetés Bevételi irányzat legfeljebb
40%-val túlléphet ő , ha a (22pontban írt feltételek teljesülnek .

A XI. Belü~vminisztérium fejezet 7 . BM Orszá os Katasztrófavédelmi Fői azatósá7
Dolo
60%-yal, 1
Bevételi irányzat legfeljebb 40%-val túlléphető , ha a (21 vontban írt feltételek teljesülnek .

cím,,
zata a Működési Költsékiadások kiemelt előirán
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zata Működési Költsé
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Intézmén
e

Indoklás

etés

Nem vitatva a kormány azon szándékát, hogy az adók behajtását végző szervezetek
személyi állományát érdekeltté kívánja tenni és ennek érdekében még az Áht. 93(1)
bekezdésében foglalt jutalmazási korlátot feloldja ezen szervezetekkel szemben, de ez a jó
szándék a kormánynro~ramban ver; sz°rPn°!, F.zz~1 sze°~bPr a ?-~~h ~.;~Y
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szervezett bűnözés elleni harc fokozása, közlekedésbiztonság javítása, közterületi jelenlét
fokozása, bűnmegelőzési alap létrehozása, katasztrófák elleni védekezés javítása stb . - igen .

A módosító javaslattal érintett szervezetek eleget tudjanak tenni a velük szemben
támasztott nemzetközi kötelezettségnek, csak megközelítőleg végre tudják hajtani a kormány
választási ígéretét, feladataikat 2001 . évi költségvetési szinten tudják finanszírozni, akkor
részükre a működési finanszírozáshoz reményt kell biztosítani .

A módosító javaslatban szereplő %-os megosztás szükségességét az indokolja, hogy a
rendvédelmi szervek által használt technikát nem csak működtetni kell, hanem cserélni,
fejleszteni kell .

Budapest, 2002 . november 14 .
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