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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     790,0 /-210,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 11. Alcím új 6. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

      6
Csili Művelődési Központ centenáriumi összművészeti 
programsorozatának támogatása

210,0
/+210,0 f.

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 

Magyarországon  alig-alig  található  olyan  művelődési  intézmény,  amely  már  egy  évszázada
szolgálná az oda járó közösségek és a közműveltség ügyét. A pesterzsébeti Csili ezen kevesek
közé tartozik. Budapest XX. kerületének művelődési központja 2017 ősze és 2018 tavasza között
az eddigi száz évet egy összművészeti projekt keretében bemutató rendezvénysorozattal kívánja
bemutatni az adott kornak megfelelő jellemző történésekkel, szituációkkal, híres vagy hírhedt
pesterzsébetieket bemutatva. A projekt nemcsak hiteles áttekintést ad Pesterzsébet elmúlt száz
évéről,  hanem  a  különböző  művészeti  ágak  bevonásával  egy  igazi,  méltó,  hosszan  tartó,
emlékezetes  programsorozatot  is  kínál  az  érdeklődőknek.  A  rendezvénysorozat  szervezési
költsége 60 millió forint, a centenáriumi időszakra az intézmény épületének felújítása (hang- és
hőszigetelés, fűtésfelújítás, színháztechnika, stb) 150 millió forintot tesz ki.
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