
országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben Érkezett 

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk ,,A Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a Szent István
portarendező, újratelepítő program megvalósításához szükséges módosításáról" szóló
törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat olyan szerkezeti egységeket, kodifikációs megoldásokat tartalmaz, amelyek
szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai szabály nem nyújt lehetőséget. Erre
tekintettel - a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló
4/2018-2022. (VI.1.) HB állásfoglalásának 2. § (1) bekezdése szerint - az indítvány papíralapon
kerül benyújtásra.

Budapest, 2018. október 15.

Tisztelettel:

Potocskáné Kőrösi Anita
Jobbik
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2018. évi .... törvény

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a
Szent István portarendező, újratelepítő program megvalósításához szükséges

módosításáról

1. §

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését kővető napon lép hatályba.



1. melléklet a 2018. évi ..... törvényhez

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete

1. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 30.1. Célelőirányzatok alcíme a következő 79. Szent István portarendező, újratelepítő program
jogcímcsoporttal egészül ki:

Cí AJ Jog Jog Elő Kiem Fejez Cím Alcí Jogcí Jogcí Előir FEJEZET 2019. évi előirányzat
m cí cím cím rr.c elt et név m mcso m .csop Kiemelt
szá m cso szá sop előir. név név p.név név .név előír. név Működési Működési Felhalmozási Felhalmozásim sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevételá ám m

m
MINISZTERELNÖKSEG

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

79 Szent István portarendező, újratelepítő program 5 000,0

2. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 30.1.11 .4. Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása jogcíme helyébe a következő
rendelkezés lép:

Cí Al Jog Jog Elő Kiem Fejez Cím Alcí Jogcí Jogcí Előir FEJEZET 2019. évi előirányzat
m cí cím cím ir.c elt et név m mcso m .csop Kiemelt
szá m cso szá sop előír. név név p.név név .név előir. név Működési Működési Felhalmozási Felhalmozásim sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevételá ám m

m
MINISZTERELNÖKSEG

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
4 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 2 046,1 83 712,1



Általános indokolás

A törvénymódosítás célja a 2.000 fő alatti településeken megállítani a fiatalok tömeges
elvándorlását, helyben tartani a szakképzett és diplomás embereket, valamint vonzóvá tenni a
településeket a fiatalok számára, hogy szívesen telepedjenek le.

Az előirányzat a következőket szolgálja:

1. A vagyonkezelő tulajdonában lévő hitelkárosultaktól kapott ingatlanokat egy pályázati
konstrukció keretében kaphassák meg az önkormányzatok, úgy, hogy az ingatlan nagyságának
(négyzetméter) megfelelő felújítási támogatást is kap hozzá az önkormányzat. A felújításra
150.000 Ft-os irányadó négyzetméter ár már fedezi a költségek egy részét.

2. Speciális CSOK az építkezők számára, meglévő lakóingatlanok felújításához. Költözz falura
támogatás ingatlanszerzés céljából.

3. Fecskeház program indítása helyben maradó, vagy beköltöző fiatalok részére, önálló élet
megkezdése céljából.

4. Szolgálati lakások vásárlása, felújítása a közszolgáltatásokban dolgozó munkavállalók részére.

5. Elhagyott házak kezelése:

- A településeken lévő és a faluképet rontó ingatlanok, legyenek lakhatók és a beköltözők számára
bérelhetők.

- A falura történő beköltözés, mint fő cél elősegítése mellet, a falukép javításában nagy szerepet
játszik az intézkedés bevezetés és a vagyonkezelő is tehermentesül az állagmegóvás törvényi
kötelezettségétől.

- Azon a tulajdonosok részére, akik nem képesek rendezni kötelezettségeiket, az önkormányzat
vételi szándékot jelez az ingatlan tekintetében.

- A jelzáloggal terhelt ingatlanok esetén, az önkormányzat bevonja az érintett pénzintézetet a
probléma megoldásának érdekében.

- A letelepedés segítése érdekében falusi próbalakhatási program indítása, amelyben a falura
költözést tervezők rövidebb ideig és nagy befektetés nélkül ,,kipróbálhatják" a falun élést.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az általános indokolásban jelzett jogpolitikai célok megvalósítása érdekében a törvény
módosításában az ott szereplő változtatások átvezetése szükséges.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.


