
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/186.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 11:35

Parlex azonosító: 11VF6PYK0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ander Balázs (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: Kulturális bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 19. Alcím 4. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    19 Szociális célú humánszolgáltatások

      4
Közösségi ellátások, utcai szociális munka, 
krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház 
finanszírozása

[2 138,6] 3     138,6
/+1 000,0 m.

kiadás/

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

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. 



XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 27     575,8
/-2 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A közeljövő  társadalmi  nyugalma  nagyrészt  azon  alapszik,  hogy  miként  valósul  meg  a
leszakadó  társadalmi  rétegek  integrációja.  A társadalmi  szakadékok  betemetése  elsőrendű
szempont  kell,  hogy  legyen  az  ország  versenyképességének,  gazdaságának  megerősítése
szempontjából  is.  A Biztos  Kezdet  gyerekházak működése  például  jó  mintája  azon sikeres
kezdeményezéseknek,  ahol  a  beilleszkedés  szempontjából  kulcsfontosságú  óvodáztatási
helyzet  javítása,  a  fogyatékos  gyerekek  korai  fejlesztése,  és  az  integrált  koragyermekkora
irányuló  komplex munka kerülnek fókuszba.  Az erre  a  célra  eredetileg  szánt  költségvetési
források kettő milliárd forinttal történő növelése a szocializációs folyamatban megkerülhetetlen
szülői szemléletformálás szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.
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