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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Kepli Lajos (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 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 35. Alcím 5. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    35
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati 
programok

      5 Bányanyitási feladatok kiadásai
        1 Várpalotai szénybánya megnyitása 500,0 /+500,0 f. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 20     079,5
/-500,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A várpalotai szénbányászat évszázados múltra tekint vissza, a város és a környező települések
lakosságának jelentős része a bányában dolgozott. Az 1992-es bezárást követően több, mint 4000
munkahely szűnt meg a városban, melynek egyenes következménye volt az inota városrészben
található  Hőerőmű  bezárása  is.  A  város  a  jelentős  számú  munkahely  megszűnésének
köszönhetően hanyatlásnak indult, mely a lakosságszám jelentős csökkenését eredményezte.

Az utóbbi  években számtalan  alkalommal  felmerült  már  több szénbánya  újranyitása,  többek
között a várpalotai szénbányáé is, azonban konkrét lépések nem történtek. A város lakossága
büszke bányászati múltjára, és támogatnák a bányászat újjáélesztését a településen.

Korábban  is  történtek  már  lépések  a  bánya  újranyitásával  kapcsolatban,  azonban  ezeknek
konkrét  eredménye  nem  született.  A  térségben  található  jelentős  szénvagyon,  a  technikai
feltételek és a szakképzett munkaerő rendelkezésre áll, így érdemes a bányanyitási folyamatot a
várpalotai  szénbányával  kezdeni.  A folyamat nyilvánvalóan több évet  vesz igénybe,  azonban
időszerű és indokolt ennek megkezdése, a kutatások megindítása, melynek költségeit módosító
javaslatom tartalmazza.
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