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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 19. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

        19
Szolnok Református templom rekonstukciójának 
befejezésére

40,0 /+40,0 m. 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     535,8
/-40,0 m.
kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Százhuszonnégy esztendeje áll a Tisza partján a Szolnok egyik jelképének számító református
templom.  Az egész  országban egyedülálló  formájú épületet  az  eltelt  idő annyira  megviselte,
hogy a gyülekezet legsürgetőbb feladatává vált az ódon építmény teljes felújítása. A reformáció
ötszázadik évfordulójára a szolnoki református templom felújítása is elő lett irányozva. Akkor
úgy tűnt, a 87 millió forint a költségek 90%-át fedezni is fogja. Közben az építőipar fellendülése
miatti áremelések, illetve a további romlás miatt ma óvatos becslés szerint is már 130 millió
forintba kerül a felújítás, aminek így a kétharmada áll rendelkezésre. Szolnok városa, a szolnoki
vállalkozók és a lakosok is összefogtak és támogatják a templom megújulását, de még így is
szükséges további forrás biztosítása.

A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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