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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 IX. Fejezet 2. Cím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  2
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő 
támogatásai

[48 651,0] 66     651,0
/+18 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
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] 92     000,0 /-18 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.

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. 



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. pont 4. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

Előirányzat: [12 000,0]30 000,0 millió forint

Indokolás 

Budapest főváros helyi közösségi közlekedés legnagyobb szolgáltatójának járműállománya még
mindig túlkoros,  az infrastruktúra elavult  és  bizonytalan működésű,  mindezek alapján a mai
nemzetközi  és  hazai  környezetvédelmi,  valamint  az  energiahatékonysági  előírásoknak,
elvárásoknak  nem  felel  meg,  ezért  a  támogatási  előirányzat  összegét  a  személyszállítási
szolgáltatásokról  szóló 2012. évi  XLI.  törvény 4.  § (4) bekezdés  c)  pontja  szerinti  30.000,0
millió  forintra  szükséges  megemelni.  Az előterjesztésben  hivatkozott  1370/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti helyzet nem áll fenn, mivel a BKV Zrt. üzemi eredménye
2011. évtől és a mérlege 2016. évtől pozitív, ugyanakkor a teljes műszaki infrastruktúra elavult,
amelynek megújítására, korszerűsítésére elegendő forrást szükséges biztosítani.
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