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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 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     990,0 /-10,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 2. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

Előirányzat: [5 000,0]5 010,0 millió forint

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 2. normatíva igénybevétel feltételei a)
alpont

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. 



Módosítás jellege: módosítás

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Előirányzat: [2 000,0]2 010,0 millió forint
Az  előirányzatból  a  települési  önkormányzat  pályázati  úton  támogatást  igényelhet  az
önkormányzati  tulajdonban lévő,  a települési  önkormányzat,  továbbá társulás által  fenntartott,
kötelező  önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmény  fejlesztésére,  felújítására.  Az  igényelhető
maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

Indokolás 

Bögöte  közintézményeinek  fejlesztéséhez  napelemes  energiaellátást  szeretne  kiépíteni.  Ezek
segítségével  a  település  nem csupán  "zöldebb"  lenne,  de  komoly  költségeket  is  meg  tudna
takarítani, melyet további fejlesztésekre fordíthatnának. A vidék népességmegtartása érdekében
mindent el kell követnünk, hogy a falvak, kisebb települések továbbra is vonzóak maradjanak az
ott élők számára.
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