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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: Népjóléti 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     564,5
/-15,0 m.
kiadás/

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

Előirányzat: [5 000,0]5 015,0 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
Módosítás jellege: módosítás

d) Bajánsenyei orvosi rendelő felújítása
Előirányzat: 15,0 millió forint
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

[A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.]
Az a)-c) pontokra vonatkozó közös szabályok:
Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.
Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy
egyéb nemzeti  támogatásban részesül.  A támogatással  létrehozott  ingatlanvagyon a beruházás
megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve az a)-b) pontok esetében, ha az
elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a
kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi
kérelem alapján az a)-b) pontok esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével
történhet.
Az a)-c) pontok szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében,
egy összegben történik.

Indokolás 

Bajánsenye  háziorvosi  rendelője  sürgősen  felújításra  szorul.  Ez  a  rendelő  nem  csupán  a
településnek, de az egész környéknek fontos, hiszen itt látják el Kercaszomor, Kerkáskápolna,
Magyarszombatfa és Velemér települések betegeit is. Nagyobb egészségügyi központ csupán 50
km-re, Zalaegerszegen vagy 70 km-re, Szombathelyen található. Nagy szükség lenne az épület
felújítására.
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