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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: Népjóléti 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     800,0 /-200,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 4. Alcím új 13. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Köznevelési feladatok támogatása

      13
Csepelen a bölcsődei férőhelyek számának 
növelése

200,0 /+200,0 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 

Csepelen  egyre  nagyobb  gondot  és  terhet  jelent  a  szülőknek,  hogy  nagyon  kevés  az
önkormányzati  fenntartású  bölcsődékben  a  férőhelyek  száma.  Általános  eset,  hogy  már  a
gyermek születésekor várólistára kerülnek a körzetet ellátó bölcsődében a gyermekek, és még
így sem biztos, hogy mire a szülő visszamenne dolgozni, lesz hely az adott intézményben. A
magán intézmények vagy családi napközik térítési díjai miatt csak szűk réteg engedheti meg
magának, hogy ilyen intézményben helyezze el gyermekét napközben. A kerületben található
bölcsődék közül legalább az egyikben végre kell  hajtani egy olyan beruházást,  ami lehetővé
teszi, hogy minimum 50%-kal több gyermek részesülhessen bölcsődei ellátásban az intézményen
belül.
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