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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bana Tibor (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: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 38. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      38
Építésügyi, építészeti és településügyi 
feladatok

        1 Felsőmaráci faluház felújítása 100,0 /+100,0 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     475,8
/-100,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Felsőmarácon  az  IKSZT  pályázat  keretében  pályáztak  a  faluház  felújítására.  Tervezői
figyelmetlenség miatt (3, azaz három négyzetcentiméter alapterület hiány az egyik szolgáltató
helyiségnél) elutasították pályázatukat. Az épület felújítására feltétlenül szükség lenne, hiszen a
falak vizesednek, a nyílászárók az alapvető energiatakarékossági szempontoknak sem felelnek
meg, a téli időszakban az épület gyakorlatilag használhatatlan. A legnagyobb gondot azonban a
közel száz éves fa födémszerkezet jelenti, mely helyenként lassan aládúcolásra szorul. Az épület
jelenlegi állapotában alig-alig tudja ellátni feladatát.

Jobb híján a helyben élőknek esténként a helyi italbolt biztosította a „közösségi teret”, ahol napi
problémáikat megbeszélhették. A tavalyi évben azonban - sok környékbeli községhez hasonlóan
– a törvényi változásoknak köszönhetően ez is bezárt.

Fentiek miatt feltétlenül szükség lenne a faluház felújítására. A projekthez az Önkormányzat -
méretéhez képest - jelentős, mintegy harmincmilliós önerővel rendelkezik. Az épület a közösségi
élet színterének megteremtése mellett, itt az Őrség kapujában akár turisztikai hasznosítással is
rentábilissá tehetné működését, akár helyben munkahelyeket is teremtve.
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