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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 XIV. Fejezet 7. Cím 2. Előirányzat-csoport 6. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  7 Rendőrség

    2
Felhalmozási 
költségvetés

      6 Beruházások [16 040,8] 16     740,8 /+700,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 19     879,5
/-700,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1. 

A főváros  XXIII.  kerülete  (a  továbbiakban:  Soroksár)  Budapest  egyik  legnagyobb  önálló
közigazgatási  egysége,  méretében  nagyjából  a  közeli  Szigetszentmiklós  területével  azonos.
Egyben  az  egyetlen  olyan  fővárosi  kerület,  amelyik  nem  rendelkezik  önálló
rendőrkapitánysággal,  csupán  rendőrőrssel.  A kerületben  jelenleg  mintegy  23  ezren  élnek.
Soroksár  a  főváros  egyik  peremkerülete,  szerepe  és  közbiztonsági  jelentősége  ugyanakkor
megkerülhetetlen: a kerületen halad keresztül az M0-ás autóút, az M5-ös autópálya, illetve a
ráckevei hév.

Ezért  2013-ban  Soroksár  képviselő-testülete  a  kerületben  egy  önálló  rendőrkapitányság
létrehozásáról tett előterjesztést a Kormánynak. Az egyeztetéseket követően az önkormányzat
felajánlotta az épület  és a technikai eszközök biztosítását,  az Országos Rendőr-főkapitányság
(ORFK) pedig vállalta a személyi állomány rendelkezésre bocsátását.

2014-januárjában  a  felek  meg  is  erősítették  közös  szándékukat  az  új  rendőrkapitányság
létrehozásáról. A tervek szerint az új rendőrkapitányság 2015 első félévében kezdte volna meg
működését. Az előzetes számítások szerint az önkormányzatnak 700 millió forintot kellett volna
biztosítani a projektre. Soroksár önkormányzata mára olyan nehéz anyagi helyzetbe került, hogy
a csőd elkerülése miatt szinte az összes korábban felhalmozott megtakarításait felélte, így ezt az
összeget nem tudja maradéktalanul előteremteni és félő, hogy kormányzati segítség nélkül nem
valósulhat meg az új rendőrkapitányság terve.

A közterületen megnövekvő rendőri létszám, valamint a rendőri életpálya-modell bevezetésével
a  helyi  viszonyokat  jól  ismerő  vizsgálói-nyomozói  csoportok  felállításával  és  erősítésével
Soroksár  a  továbbiakban  még  inkább  integráns  részét  képezné  Budapest  erősödésre  vágyó
közbiztonsági szövetének

2. 

Kormányzati kommunikációra teljesen fölösleges ilyen hatalmas összeget elkülőníteni.
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