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Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2013. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –
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Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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IV N. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala [1 138,2] +49,4 1 187. 6

1
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Működési költségvetés

Dologi kiadások [188,6] +49,4 2380

VIII VIII. ÜGYÉSZSÉG 1000.0

1 Ügyészségek [36 642,81 49,4 36 593 .4

1 Beruházások [1 334,0] -49,4 1 284 .6

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
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
részelóiirányzatokay normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

A Kormány 2010. májusi megalakulása óta folyamatosan az államhatalom centralizálását szolgál ó
intézkedéseket hoz, ez a szándék érvényesül a költségvetési tervezetben is . Javaslatunkban a centralizált
forráselosztással szemben a fékek és ellensúlyok rendszerének megerősítése, az átláthatóság növelése
valamint az önkormányzati rendszer megőrzése érdekében csoportosítunk át forrásokat . Az egyes hatalmi
ágaknak, az önkormányzatoknak, a közfontosságú döntéshozatali folyamatoknak átláthatóaknak kel l
lenniük. A közpénzek és a közvagyon sorsa, az államháztartás helyzete mindig átlátható kell, hogy legye n
a politikai közösség tagjai, azaz mindannyiunk számára . Az ügyészség a jelenlegi helyzetben is megfelelő
módon, kiváló váderedményességgel látja el feladatát . A jelen költségvetési helyzetben az ilyen típusú
kiadások befagyasztása indokolt . Az alapvető jogok biztosáról elfogadott új törvény az ombudsman i
rendszer centralizációját hajtja végre . Álláspontunk szerint ez a lépés korlátozza a polgárok jól informált
politikai részvételének és egyenlő méltóságuk tiszteletben tartásának feltételét, a joghoz való egyenlő
hozzáférés biztosítását . A jogkereső szegények számára a jogi segítségnyújtást, az elfojtott, láten s
mindennapi jogsértések felszínre hozatalát az ombudsmani struktúra differenciálása szolgálhatja, ezért a
korábbi rendszer visszaállítását, a IV . fejezetben az ombudsmani rendszer költségvetési támogatásának
tavalyi évi szinten való tartását, inflációkövető indexálását javasoljuk.

Budapest, 2012 . június 29 .
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