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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: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 3. Cím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  3
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 
támogatásai

[57 961,5] 57     998,5
/+37,0 f.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 164     933,0 /-67,0 m. 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, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 30. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

      30 Közúthálózat felújítása [19 930,2] 19     960,2
/+30,0 f.
kiadás/

Indokolás 

Sérsekszőlős Község Önkormányzata költségvetésének bevétele éves szinten 65 millió forint,
mindösszesen 2-3 millió forint saját bevétellel számolnak. Ez a költségvetés nem teszi lehetővé
a rendkívül elavult infrastruktúra (belterületi utak) felújítását, azok repedezettek, elavultak. A
település egyes részein nincs kiépítve a vezetékes ivóvíz. A falugondnoki szolgálatot 8 éve
próbálják elindítani a településen élők megsegítésére, melyhez egy kisbuszt kellene beszerezni.

A módosító javaslat a belterületi utak felújításához, a település egyes részein vezetékes ivóvíz
kiépítéséhez,  valamint  egy  falugondnoki  kisbusz  beszerzéséhez  szükséges  fedezet
biztosításáról szól.
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