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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 2020. 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
Módosítás jellege: kiegészítés

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    1
Üresen álló volt iskolai épület átalakítása Rendőr és 
Katasztrófavédelmi szállóvá Ferencvárosban

5     000,0
/+5 000,0 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 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 18     910,0
/-5 000,0 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 Gyáli út 25 alatti Ihász Dániel Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Gimnázium és a Gyáli
út 25/A Irinyi János Környezetvédelmi,Vegyészeti Középiskola már évek óta üresen áll, ezért
javasolnánk a Rendőrség és a Katasztrófavédelem számára átalakítani szállóvá.

Napjainkban  a  magas  albérletárak  miatt  a  vidékről  a  fővárosba  érkező  szolgálatot  teljesítő
rendőröket és a katasztrófavédelmen belül dolgozó tűzoltókat nehéz hosszú távon, Budapesten
tartani. Az évek folyamán katasztrofálisan csökkent az állomány létszáma, ezért ha tudnánk a
szállóval biztosítani a lakhatásukat, valamelyest megállítható lenne a visszavándorlásuk vidékre.
Nem utolsó sorban pedig a Máv-Aszódi lakótelepen élőknek nőne a biztonságérzete a rendszeres
rendőri jelenlétnek köszönhetően.
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