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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Honvédelmi és rendészeti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 5. Cím 2. Előirányzat-csoport 6. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5 Büntetés-végrehajtás

    2
Felhalmozási 
költségvetés

      6 Beruházások [2 601,5] 13     601,5 /+11 000,0 f. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  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] 18     575,8
/-11 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Csenger  Városa  három  évvel  ezelőtt  nyerte  el  a  büntetés-végrehajtási  intézet  megépítésére
vonatkozó pályázatot.

Az önkormányzat azóta minden szükséges előkészítő munkálatot elvégzett. A 250 fős személyi
állomány  toborzása,  felvétele,  oktatása  és  képzése  folyamatban  van,  már  eddig  jelentős
összegeket költöttek el  ezekre a célokra.  Legalább nyolcvan fő a korábbi munkaviszonyát is
megszüntette a hivatásos karrier reményében. A közelmúltban az építési beruházásra irányuló
közbeszerzési eljárást - irreálisan magas ajánlati árak miatt - eredménytelenné nyilvánították. Az
ésszerű gazdálkodás követelményének szem előtt tartása mellett azonban feltétlenül szükséges
az intézet megépítése. Egyetértünk azzal, hogy a közpénzekkel felelősségteljesen kell bánni és
emiatt új közbeszerzési  eljárás lefolytatása vált  indokolttá. A megismételt  eljárás eredményes
volt,  de  ennek ellenére  az  építési  beruházás  megkezdésének a  legkisebb jelét  sem látjuk.  A
2019.évi költségvetésben egyértelműen el kell különíteni a csengeri büntetés-végrehajtási intézet
létrehozásához szükséges forrásokat.
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