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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: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 20. Alcím új 14. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    20
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális 
programok

      14 Barcsi szociális bérlakás-program 500,0
/+500,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLIII. Fejezet 2. Cím 2. Alcím 2. 
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS 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. 



  2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
    2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
      2 Állami tulajdonú társaságok támogatása

        3
A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit
Zrt. támogatása

[10 000,0] 9     500,0
/-500,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A mindennapi  tapasztalat  azt  mutatja,  hogy hasonlóan sok településhez,  Barcson is  jelentős
igény  mutatkozik  szociális  bérlakások  iránt.  Az  albérleti  piac  kínálati  szűkössége  igen
megnehezíti az önálló lakás vásárlásának lehetőségével élni nem tudó családok helyzetét, ezért
mindenképpen jogosságát látjuk annak megteremtését,  hogy a város költségvetési  támogatást
kapjon ilyesféle célok megvalósítása érdekében. A Nemzeti Filmalap számos nézhetetlen, ócska
produkciót támogatott  már  a  magyar  adófizetők pénzéből,  a szervezet jövő évi  költségvetési
forrásaiból történő átcsoportosítással viszont mód nyílna társadalmilag sokkal hasznosabb célok
megvalósulására.
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