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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] 108     380,0 /-1 620,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím új 26. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Hazai fejlesztési programok

      26
Megtartó képesség növelése a dél-borsodi 
térségben

1     620,0 /+1 620,0 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 

Mint az Észak-Magyarországi Régió része, Dél-Borsod az Európai Unió legszegényebb területei
közé  tartozik  (Eurostat).  Az  elvándorlás  és  az  alacsony  születésszámok  miatt  demográfiai
katasztrófa fenyeget,  a társadalom elöregszik.  A zajló folyamat a demográfiai  problémán túl,
gazdasági  problémát  jelent  a  kialakuló  munkaerőhiány  miatt,  főleg,  hogy  a  képzettebbek
vándorolnak el.  A Jobbikhoz eljutott  visszajelzésekből  az  derül  ki,  hogy sokat  segítene  egy
állami hozzájárulás a lakhatás megteremtéséhez, így többen szülőföldjükön maradnának vagy
akár hazaköltöznének külföldről. Véleményünk szerint is a vidék újraélesztésének egy fontos
pillére  kell,  hogy  legyen  a  lakhatás  megsegítése  a  vidéken  életet  kezdő,  dolgozni  akarók
számára.  Éppen  ezért  az  önkormányzati  támogatás  mellé,  vagy  ennek  hiányában
feltételrendszerhez  kötött  állami  támogatást  csoportosítunk  erre  a  célra  a  dél-borsodi  térség
számára. A CSOK feltételrendszerét alkalmazzuk ebben az esetben, és a helyi képviselő testület
elfogadó határozata szükséges a folyósításhoz. Meglévő gyermekek estén a testületi határozat
részét kell, hogy képezze egy környezettanulmány a gyermekvédelem részéről.

2


