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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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 20. Alcím új 14. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    20
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális 
programok

      14 Hajléktalanok számára lakhatás biztosítása 500,0
/+500,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     075,8
/-500,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az alaptörvény VII. módosítása kapcsán, a hajléktalanság megtiltása közterületeken indokolja,
hogy az állam hathatós fejlesztést hajtson végre hajléktalanszállások bővítésével. A hajléktalanok
lakhatásának bővítésével olyan minőségű lakhatást kell biztosítani, amely kedvezőbb lehetőséget
ad  a  hajléktalanok  számára,  mint  amilyenek  az  eddigiek.  A kormánynak  kell  biztosítania  a
megfelelő  lakhatás  lehetőségét,  hogy  az  utcán  élő  emberek  ne  legyenek  bizalmatlanok  a
szállásokkal  szemben.  A forrás  segítségével  mód  nyílik  arra,  hogy  olyan  biztonságos,  és
emberhez méltó életet biztosítsanak a hajléktalanoknak, amelyek valóban hozzásegítenek ahhoz,
hogy ennek a társadalmi  problémának hathatós  megoldása megkezdődjön.  Elsődleges  cél  az
emberi élet megőrzése, valamint a munka világába visszavezetéssel az önbecsülés méltó szintre
emelése.
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