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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider 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 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     600,0 /-400,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 26. 
Jogcímcsoport új 3. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
      26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

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. 



        3
Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kört fenntartó 
Egyesület támogatása

400,0
/+400,0 f.

kiadás/

Indokolás 

Az Erzsébeti  Spartacus Munkás Testedző Kör (ESMTK) Pesterzsébet legrégebbi sportklubja,
amely a labdarúgáson kívül ma már több mint egy tucatnyi szakosztályt tömörít magába, többek
között  asztaliteniszt,  birkózást,  jégkorongot,  kajak-kenut,  kézilabdát,  ritmikus  gimnasztikát,
sárkányhajózást,  szinkronúszást  és  vízilabdát.  Bár  a  sportklub  szépen teljesít  az  országos  és
nemzetközi megmérettetéseken is, létesítményei sajnos sok esetben nem biztosítják a sportolók
számára az elvárható színvonalú környezetet a felkészüléshez. Az ESMTK-t fenntartó Egyesület
támogatásával  végre megvalósulhatnának azok a fejlesztések,  amelyek nem csak a  sportolók
felkészülését segítenék, de a létesítmények fenntartását is gazdaságosabbá tennék.
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