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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 XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     435,8
/-140,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLIII. Fejezet 2. Cím 4. Alcím 6. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK
  2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

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. 



    4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
      6 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása

        1 Európai Uniós pályázati önerő támogatás 140,0
/+140,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Magyarország  önkormányzatainak  jelentős  részénél  okoz  szinte  megoldhatatlan  problémát  a
TOP pályázatok  megvalósításához  szükséges  önerő  radikális  emelkedése,  ami  a  pályázatok
elbírálásának  csúszását  követően,  ezen  idő  alatt  bekövetkezett  építőipari  áremelkedéseknek
tulajdonítható. Jelentős mértékű kormányzati segítségre szorulnak településeink, hogy az uniós
forrásokat a legjobb hatásfokkal ki tudják aknázni, az elnyert pályázatokat meg tudják valósítani.
Kormányzati  támogatás  nélkül  vélhetően  több  elnyert  pályázatot  is  vissza  fognak  adni  a
települések,  ami  a  komoly  presztízsveszteséget  leszámítva,  Magyarország  településeinek
fejlődését  fogja  akadályozni.  A törökszentmiklósi  „zöld  város”  projekt  önerő  igénye,  ami  a
piactér rekonstrukciót tartalmazza,  több mint 140 millió Ft-tal  emelkedett,  amelynek forrását
jelen módosító javaslat biztosítaná.
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