
Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

T/5601/214 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában,
102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztem elő.

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI Belügyminisztérium

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatástok 760,0 +200,0 960 0

XI Belügyminisztérium

7 BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgat(Sság

1 Működési költségvetés 5378,7

1 Különféle személyi kifizetések

3 Dologi kiadások 2271,9 -200,0 2071 9
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összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás
módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező

összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat)
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részletező
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módosítására
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állhat a törvényjavaslat

összefüggésben

rendelkezésekkel.
más

az előirányzathoz
mellékleteivel A
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Indokolás

Jelenleg 42 meglévő önkéntes tűzoltóság látja el hazánkban a tűzoltási és mentési feladatok több mint 10
százalékát. Jövő évre tervezett költségvetési támogatásuk a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami
támogatásának 4,2 százalékát teszi ki. Az önkéntes tűzoltóságok támogatásának 100 millió forinttal
történő megemelése nem biztosít megfelelő forrásokat, hiszen 2004-ben 4 új köztestület belépése várható .
Az önkéntes tűzoltóságoknál foglalkoztatott főfoglalkozású tűzoltók képzési ideje a korábbi hat hétről
négy hónapra nőtt . A csökkentett szolgálati idő és a megnövekedett képzési idő miatt polgári szolgálatos
állampolgárok alkalmazása az önkéntes tűzoltóságoknál ellehetetlenült . A köztestületeknél alkalmazott
tűzoltógépjárművek rendkívül magas életkora az átlagostól nagyobb mértékben növeli a javítási és
felújítási kiadásokat. A 2 00 millió forint többlet-támogatás nem több, mint egy másfél rajos hivatásos
önkormányzati tűzoltóság egyévi támogatása. Ezen támogatás biztosítása a Belügyminisztérium
rendkívül megnyirbált költségvetéséből csakis az OKF működési kiadásaiból, a S EVESO I I . i rányely
végrehajtására előirányzott forrásokból biztosítható .

Budapest, 2003 . október 30 .

Sisák Imre
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