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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: Költségvetési 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 Házhoz menő közösségi segítség és fejlesztés Újpesten 1     000,0
/+1 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1. 

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. 



A társadalom leszakadó tagjai számára sokkal több segítséget lehetne nyújtani és nem is kerülne
sokba. A védőnők, szociális munkások házhoz mennek, van aki kap közétkeztetésből ebédet, de
rengeteg rászorulóra a kutya se néz rá.  Például  sok nyugdíjasoknak kisebb belső javításokra
nincs  módja,  mert  nincs  már  ereje,  így  lakásuk  állapota  folyamatosan  romlik,  pedig  egy
küszöbcsere, kis festés, villanyszerelés nagy segítség lenne. Ilyen közösségi feladatok ellátására
lehet egy "utcabizalmi + körzeti megbízott + közös képviselő" rendszer kereteit megteremteni. A
lényeg, hogy együtt  önkéntesek és szakemberek segíthetnek, és nem csak közterületen,  ez a
fontos. Az úttörő projekt több éves finanszírozására elegendő lenne a jelzett összeg.
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