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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * (121 . §-a
(7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Az elkülönített állami pénmlapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

(Millió forintban, egy tizedessel)
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X Miniszterelnökség

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak
biztosítása

1 Működési költségvetés

3 Dologi kíadások 1600,0 -300,0 1300.0

xl Belügyminisztérium

5 Rendőrség

11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felú'ftás 0,0 +300,0 300 0

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

A Hajdú- Bihar megyei Rendőr-főkapitánysághoz tartozó Hajdúnánási Rendőrkapitányság épületének
egyik szárnya elavult, a mai kor rohamosan fejlődő követelményeinek egyáltalán nem felel meg . Nem
található benne vizes blokk, fürdő helyiség, pihenő helyiség a rendőröknek, illetve fogda a bűnözőknek .

Mindezek mellett az is indokolja a felújítást, hogy az épület falai vizesek, romosak, lassan életveszélyessé
válnak, és félő, hogy összeomlik az egész épület .

Az elmaradottságot az is jelzi, hogy 1975 óta, amikor is az akkor még új szárnyat megépítették semmi
nemű fejlesztés, felújítás nem valósult meg .

Véleményem szerint törekednünk kell arra, hogy az emberek biztonságos életét, a közbiztonságot
megteremteni vágyó rendőrök megfelelő körülmények között végezhessék munkájukat, és ezáltal a
térségben élő polgároknak biztosíthassák a nyugodt mindennapi életet .

Mindezek miatt szükségesnek érzem, hogy a költségvetésből többletforrást biztosítsunk a Hajdúnánási
Rendőrkapitányság felújítására .

Budapest, 2005 . év november hó 02 . nap

Püski András

országgyűlési képviselő
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