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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: 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
Rendkívüli kormányzati
1
intézkedések

[110 000,0] 109 938,0 /-62,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 35. Alcím új 15.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
Kosd, közösségi ház kialakítása, a meglévő épület energetikai és
15
homlokzati felújítása

62,0

/+62,0 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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Indokolás
Kosd önkormányzatának épülete sajnálatos módon jelentősen leromlott az utóbbi években.
Azonban egy felújítás révén az energetikai igényeit minimalizálni lehetne. A felújítás után a
jelenleg működő intézmény rendszerek a faluközpont felépüléséig normális helyen, bár szűkösen
működhetnek tovább, megfelelve az elvárható hivatali szintnek. A faluközpont felépülése után az
itt működő intézmények egy jelentős része átköltöztethető, a maradók pedig kulturáltabb
környezetben működhetnének. A polgárőrség irodája és a gyermekjóléti szolgálat is itt kaphatna
helyet, valamint a fiatalok számára az épületben szabadidős foglalkozásokat lehetne indítani.
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