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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 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

[20 579,5] 20     578,5
/-1,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. A jánossomorjai Klafszky Katalin tagiskola felújítása

Előirányzat: 1,0 millió forint

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. 



A mosonszentpéteri  (Jánossomorja  városrésze)  Klafszky  Katalin  tagiskola  régóta  nem került
felújításra, ezért bizonyos tantermeket a szakértők szerint bontásra kell ítélni és új szárnyat kell
építeni az iskolához, melynek költségét a helyi önkormányzat képtelen vállalni saját forrásból. Az
épület műemlék jellege további indok, amiért mielőbb be kell avatkozni az épület megmentésébe.

Indokolás 

A mosonszentpéteri (Jánossomorja városrésze) Klafszky Katalin tagiskola régóta nem került
felújításra, ezért bizonyos tantermeket a szakértők szerint bontásra kell ítélni és új szárnyat
kell  építeni  az  iskolához,  melynek költségét  a  helyi  önkormányzat  képtelen  vállalni  saját
forrásból.  Az épület  műemlék jellege további  indok, amiért  mielőbb be kell  avatkozni  az
épület megmentésébe.
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