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Helyben

T/5601/595 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Módosító javaslat!



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XI . BELÜGYMINISZTÉRIUM

Rendőrség

2 Budapesti Rendőr-főkapitánysag

Működési költségvetes

1 Személyi juttatások

2 Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala 3 808,5 -1 000,0 2808,5

Muködési koltsegvetes

Személyi juttatások 2345,0 -755,0 1590,0

Munkaadókat terhelő járulékok 761,2 -245,0 516 2

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosíHis Hintethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzat/toz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogvtásuicat 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 normaszövenben szereplő rendelkezésekkeG
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Indokolás

Budapesten különösen a turizmus, de a budapesti polgárok miatt is kiemelt fontosságú a
közbiztonság, különösképpen annak fényében, hogy a nagyvárosok, elsősorban azok
forgalmasabb részei vonzzák a bűnözést . A főváros fontosabb csomópontjain, turisztikailag
frekventált zónáiban vissza kell vezetni a korábban bevált ún . posztos rendőrjárőr
intézményét. Ehhez nyújt többlettámogatást a javasolt összeg .

Budapest, 2003 . október 28 .

Gyürk András

Pokorni Zoltán

44 Z411,
Rogán Antal

oltész Miklós
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