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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Kepli Lajos (Jobbik)
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: Kulturális bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 25. Alcím 51. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
      51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

        1
Berhida Ady Endre Általános Iskola felújítása, energetikai 
korszerűsítése

350,0
/+350,0 f.

kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     225,8
/-350,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A Berhidai Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola állapota az elmúlt  években drasztikusan romlott.  A legutóbbi felmérések alapján az is
szóba került, hogy az épület egy része elbontásra kerül. Szükséges a tetőszerkezet és a lábazat
javítása,  teljes  nyílászárócsere,  energetikai  korszerűsítés  és  az  iskola  belső  helyiségeinek,
termeinek  teljes  felújítása.  A  felújítással  több,  mint  200  gyermek  nevelési  körülményei
javulhatnak.

Az  épület  adottságai  lehetővé  tennék  középfokú  képzés  indítását  is.  A település  fejlődését
segítené,  valamint  a  helyi  gyermekek  továbbtanulásának  lehetőségeit  javítaná  egy
szakmunkásképző iskola indítása. Ennek megvalósulásához azonban az épület teljes felújítása
szükséges.

Módosító  javaslatommal  az  iskola  megmentésére,  az  épület  teljes  felújításának  és
korszerűsítésének megvalósulásához szeretném biztosítani a szükséges összeget.
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