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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     860,0 /-140,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím új 26. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    26
Tarnamérai rendőrőrs 
létrehozása

140,0 /+140,0 f. kiadás/

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

Sajnálatos módon a szocialista kormányzat 2007 márciusában megszüntette a Heves megyében
található  tarnamérai  rendőrőrsöt.  Ezt  követően a  térség  közbiztonsága  rohamosan romlott  és
romlik a mai napig. Tarnaméra és a hevesi kistérségi többcélú társulás 17 polgármestere 2011
júliusában levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz, ugyanis a lakosság szubjektív
biztonságérzete mélypontra jutott. A legkiszolgáltatottabbak ma is az idősek és az egyedülállók.
Megérdemelnék a helyiek, hogy saját rendőrőrsük legyen, és állandó rendőrállomány biztosítsa a
személy- és vagyonbiztonságot. Ennek érdekében a térségben aláírásgyűjtést is kezdeményeztek,
az  összegyűjtött  2000  aláírást  2014  novemberében  magam  adhattam  át  Kontrát  Károly
államtitkár  úrnak,  aki  közölte:  megvizsgálják  annak  a  lehetőségét,  hogy  Tarnamérán  újra
rendőrőrsöt hozzanak létre.  Javaslatom célja,  hogy ezen a Tarna-mente dél-hevesi vidékén is
helyre  álljon  a  közbiztonság.  Erre  önmagában  a  kiépített  kamerarendszerek  nem  nyújtanak
elégséges megoldást.
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