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Parlex azonosító: 12Z3S5IN0001

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
Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 
felújítása

1     000,0 /+1 000,0 f. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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] 28     575,8
/-1 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Sürgős feladat a szentgotthárdi Polgármesteri  Hivatal  épületének külső felújítása, a műemlék
kolostorépület  állagmegóvása,  az  épülethez  méltó  akadálymentesítése,  funkciójának
megerősítése és bővítése, amelyet 3 fő ütemben célszerű megvalósítani:

I. ütem: tetőfelújítás, nyílászárók cseréje

II. ütem: külső és udvari homlokzatok felújítása, épületgépészeti, energetikai felújítások

III. ütem: pince, padlás és egyéb belső terek felújítása

Az  első  két  ütem  megvalósítása  sürgősebb,  ütemenként  nagyságrendileg  400  millió  Ft
költségvonzatú felújításról beszélhetünk. Ha már a Nagyboldogasszony templom a közeljövőben
teljes pompájában fogadja a híveket és a látogatókat, az épületegyüttes szerves részét képező
volt kolostor sem maradhat a jelenlegi állapotában. Szentgotthárd városa megérdemli, hogy egy
valóban méltó Polgármesteri Hivatallal rendelkezzen.
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