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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 30. 
Jogcímcsoport új 14. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      30
Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

        14 Új kőszegi temető kialakítása 400,0 /+400,0 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     175,8
/-400,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A kőszegi sírkert telítettsége elérte a kritikus szintet, csak az ÁNTSZ jóindulatán múlik, hogy
Kőszeg  elhunyt  polgárait  méltó  körülmények  között  helyezhetik  végső  nyugalomra  a
kegyeleti  szolgáltatással megbízott  munkatársak.  Sajnos Kőszeg Város Önkormányzatának
alacsony bevételei  továbbra  sem fedezik az  új  városi  köztemető kialakításához szükséges
pénzügyi  forrásokat,  ennek  ellenére  Kőszeg  képviselő-testülete  már  elfogadta  azt  a
határozatot, amely lehetővé teszi az új sírkert infrastruktúrájának létrehozásához szükséges
munkálatok  elkezdését.  Ismerve  a  problémákat,  komoly és  sürgős  lépések  szükségesek  a
nehézségek megfelelő orvoslására.

2


