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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik), Bencsik János (Jobbik), Csányi 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 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
Rendvédelem, közbiztonság fejlesztése 
Soroksáron

1     000,0 /+1 000,0 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

[23 910,0] 22     910,0
/-1 000,0 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 Jobbik  képviselőit  a  lakosság részéről  nagy számban keresték  meg a  választópolgárok az
elmúlt években a rossz közbiztonság miatt. A probléma több kérdésből áll össze:

A lakosság régi igénye az önálló rendőrkapitányság létrehozása. Az elmúlt időszakban a Fidesz
is  kampányolt  a  rendőrkapitányság  felállításával,  mivel  az  ötlet  mögött  nagy  a  társadalmi
támogatottság.  Az  önkormányzat  meg  is  vásárolt  egy  telket  erre  a  célra,  de  a  beruházás
botrányba fulladt.

A közúti  kamerarendszer  is  fejlesztésre  szorul,  több  térfigyelő  kamerára  lenne  szükség  a
kerületben.

A Jobbik fővárosi frakciójának kezdeményezésére elfogadta a Fővárosi Közgyűlés Szigetdűlő
területén  a  közvilágítás  megvalósítását.  A közvilágítás  projektet  Soroksár  több  területére  is
szükséges lenne kiterjeszteni.

A rendőrkapitányság felállítása, és a rendőrök és a közterület-felügyelet együttműködése, és a
szervezetek 24 órás jelenlétével a köztereken felszámolhatóak lesznek azok a bűnözői csoportok,
melyek rettegésben tartják a soroksári lakosokat.
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