
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/640.

Benyújtás dátuma: 2018-06-28 15:21

Parlex azonosító: 16V9OHZV0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), 
Dr. Szél Bernadett (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Szabolcs (LMP), Ungár Péter 
(LMP)
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: 23. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(7) A  XXI.  Miniszterelnöki  Kabinetiroda  fejezetet  irányító  szerv  vezetője  a  XXI.
Miniszterelnöki  Kabinetiroda  fejezet,  20.  cím,  1.  alcím,  1.  Kormányfői  protokoll
jogcímcsoport,  valamint  a  20.  cím,  1.  alcím,  2.  Kormányzati  kommunikációval  és
konzultációval  kapcsolatos  feladatok  jogcímcsoport  terhére  átcsoportosíthat  a  XXI.
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: elhagyás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  [1 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. 



    [1 Működési költségvetés]

      [1 Személyi juttatások] [1 961,7] 
/-1 961,7 m.

kiadás/

      [2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó]

[401,8] /-401,8 m. kiadás/

      [3 Dologi kiadások] [1 272,2] 
/-1 272,2 m.

kiadás/
    [2 Felhalmozási költségvetés]
      [6 Beruházások] [226,0] /-226,0 f. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az állami propaganda nem csak fölösleges és közpénzpazarló, de a társadalmat is mérgezi.
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