
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/782.

Benyújtás dátuma: 2017-05-17 17:00

Parlex azonosító: AP9UCT140001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bana Tibor (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 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 20     569,5
/-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.

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. 



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

A molnaszecsődi Önkormányzati Hivatal épületében nemrég lett kondenzációs kazánra cserélve
a  régi  hagyományos  fűtőkészülék,  ellenben  a  radiátorok  sajnos  a  régi  tagosak,  amelyek  a
lapradiátorokhoz  képest  több  vizet  tartalmaznak,  így  nem  annyira  gazdaságos  a  kifűtésük,
mintha  lapradiátorokkal  s  modern  szelepekkel  rendelkezne  a  fűtőrendszer.  Ennek  cseréje
szükséges. Ezen kívül időszerű lenne külső falpucolás és a tetőszerkezet cseréje is.
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