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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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Honvédelmi és rendészeti bizottság 

Módosító javaslat 2 

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

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    26
Térfigyelő kamerahálózat kiépítése 
Ózdon

30,0 /+30,0 m. 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 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     545,8
/-30,0 m.
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 

1-2. 

A közbiztonság fenntartására és javítására kiemelt figyelmet fordít Ózd városa. A kamerahálózat
minél szélesebb kiépítése révén a személy-és vagyonbiztonság ellenőrzése és megóvása jóval
hatékonyabban  működhetne.  Jelentős  segítséget  jelent  a  rendvédelmi  szervek  (rendőrség,
önkormányzati rendészet, polgárőrség, katasztrófavédelem, mentőszolgálat) számára is, akikkel
az eddigi sikeres és jó együttműködés még jobban fokozható. A bűnmegelőzés és az elkövetők
kézre kerítésének fontos eszköze, ezért lenne szükséges, hogy minél több településen, központi
támogatással valósulhassanak meg ezek a beruházások. A támogatás biztosítása a kormányzati
kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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