
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/341.

Benyújtás dátuma: 2017-05-16 10:02

Parlex azonosító: LG9LXTYP0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

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     500,0 /-500,0 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
Köztéri kamerák fejlesztése 
Csepelen

500,0 /+500,0 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 

A közbiztonság javítása, illetve a bűncselekmények felderítése érdekében korszerűsíteni kellene
a térfigyelő rendszert. Az MSZP-s városvezetés idejében építették ki a rendszert, ami már akkor
elavult  volt  és  költöttek rá  évente 60 millió  forintot.  A mostani  vezetés ugyan fejlesztette  a
kamerarendszert, de a célját nem éri el, mert a feladatra alkalmatlan kamerákat szerelnek fel, és a
meglévő  kamerák  1/3-a  rendszeresen  nem  működik.  A  rögzített  képi  anyagok  szinte
használhatatlanok,  az  elkövetők  alig  kivehetőek.  Szükség  lenne  további  kamerák,  akár
vadkamerák  kihelyezésére  is  azokon  a  területeken,  ahol  előszeretettel  helyeznek  ki  illegális
hulladékot. Ezzel felderítésre kerülhetnének ezek az esetek, és a továbbiakra tekintettel pedig
akár meg is szűnnének ezek a bűnesetek.
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