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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     700,0 /-300,0 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
A Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola két telephelyének 
(Lőrinci, Selyp) felújítása

300,0
/+300,0 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 

A hatvani tankerület kezdeményezésére a szakminisztérium várhatóan átszervezést hajt végre a
Lőrinci  Hunyadi  Mátyás  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  működésében.  Az
átszervezés értelmében a lőrinci intézményben csak 1-4. osztályig (alsós), a selypi telephelyen 5-
8. osztályig (felsős) oktatás lesz, 2020-ig felmenő rendszerben való kivezetéssel megoldva. Az
átszervezés  indoka  többek  között  egy  párhuzamosan  tervezett  intézmény-felújítás,  amely
pályázati  pénzből  energetikai  és  szerkezeti  átalakítást  jelentene.  Álláspontjuk  szerint  a
pályázaton  elnyerhető  forrás  csak  az  egyik  intézményrészben  teszi  lehetővé  az  oktatás
színvonalát  növelő  szaktantermek  kialakítását,  ezért  indokolt,  hogy  a  felső  évfolyamosok  -
akiket a szaktantermek megléte érint - külön telephelyen legyenek. A módosító javaslat célja,
hogy a kormány biztosítson elegendő költségvetési forrást az elnyerhető pályázatok mellé ahhoz,
hogy  a  Lőrinci  Hunyadi  Mátyás  Általános  Iskola  két  telephelyén  (Lőrinci,  Selyp)
maradéktalanul  megvalósuljon  az  épületek  szerkezeti,  energetikai  felújítása  és  szakmai
fejlesztése.  Lőrinci  városi rangját,  területi  adottságait  figyelembe véve elvárható és indokolt,
hogy  mindkét  városrészben  biztosított  legyen  az  elsőtől  nyolcadik  osztályig  való  oktatás
igénybevételének lehetősége.
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