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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 XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     530,0 /-470,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím új 26. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Hazai fejlesztési programok
      26 Kosd, új faluközpont kialakítása 470,0 /+470,0 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 

Kosdnak  jelenleg  egy  rettenetesen  leromlott  állapotú  önkormányzati  épülete  van.  Ebben  az
épületben működik a hivatal mellett a háziorvosi, a védőnői, a családsegítő és a gyermekjóléti, a
fogászati és a gyógyszertári szolgálat. Az épületről a vakolat egy része lehullott, hiába javítják,
teljes felújításra lenne szükség. De a felújítása után sem lenne elegendő méreteiben, mert mind
az egészségügyi, mind pedig az önkormányzati hivatali részét kinőtte már a település. Az orvosi
rendelő állapota miatt folyamatos az ÁNTSZ fenyegetőzése az esetleges bezárás miatt. Hiába a
felújítás, az alapokat kellene vízmentesíteni ahhoz, hogy ne salétromosodjon, ne hulljanak le a
csempék és belső vakolat évente többször, több helyen. Ezért célszerű lenne egy új helyen egy
modern,  21.  századi  követelményeknek  megfelelő  faluközpontot  kialakítani,  ahol  az  előbb
említett szolgáltatások főbb részei helyet kaphatnának. Ebben a faluközpontban kapna helyet az
új művelődési ház is, ugyanis mind statikailag, mind méreteit tekintve olyan állapotban van az
épület, hogy nem lehet felújításban, bővítésben gondolkodni.
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