
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/791.

Benyújtás dátuma: 2018-06-28 15:58

Parlex azonosító: EUQYBVZC0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Rig Lajos (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: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 5. Alcím új 20. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Egyéb feladatok támogatása
      20 Ajkán zeneiskola épületének kialakítása 100,0 /+100,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     475,8
/-100,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Ajkán az Ajkai  Bródy Imre Gimnázium és az Emberi  Erőforrások Minisztériumához tartozó
zeneiskola  épületei  annak  idején  a  Városligetben  kerültek  elhelyezésre,  kellemes  elkülönült
faházakban. A 2014-es árvíz a faszerkezetű épületek alapjait alámosta, és másodlagos kárként a
padlóburkolatok  és  a  faválaszfalak  elmozdultak,  a  nyílászárók  megvetemedtek.  Jelenlegi
állapotukban  nem  életveszélyesek,  de  -  mivel  fejújításukra  nincs  lehetőség  -  a  folyamatos
pótlásuk téglaszerkezetű épületekkel szükséges. A Zeneiskolának a megfelelő oktatáshoz négy
darab új,  kb.  105 m²-es  épületre  lenne szüksége,  melyeknek becsült  kivitelezési  költsége 25
millió forint épületenként, vagyis összesen 100 millió forint. Ajka városa önerőből nem képes a
fejlesztést  megvalósítani,  így  az  említett  épületek  megépítéséhez  központi  költségvetési
segítséget kérnek.
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