
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 térségi
együttműködésben résztvevők és a polgármesterek képzése érdekében 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.
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2018. évi .... törvény

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a
térségi együttműködésben résztvevők és a polgármesterek képzése érdekében 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 5. Térségi együttműködésben résztvevők és a
polgármesterek képzése jogcímcsoporttal egészül ki:

Cí AJ 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 előir. 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

5 Térségi együttműködésben résztvevők és a 500,0
polgármesterek képzése

2. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet Hazai működési költségvetés és XI. fejezet összesen sora helyébe a következő rendelkezés lép:

XI. MINISZTERELNÖKSEG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 345251,8 51 242,3 -294 009,5
Hazai felhalmozási költségvetés 457 965,9 30,8 -457 935, 1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 340,2 340,0 -0,2

XI. fejezet összesen 803 557,9 51613,1 -751 944,8



3. XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA fejezet 20.1.2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
jogcímcsoportja 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 rr.c elt et név m mcso m .csop Kiemelt
szá m cso szá sop előir. 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
MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval 29 075,8
kapcsolatos feladatok

4. XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA fejezet Hazai működési költségvetés és XXI. fejezet összesen sora helyébe a következő
rendelkezés lép:

XXI. MINISZTERELNÖKI Kiadás Bevétel Egyenleg
KABINETIRODA

Hazai működési költségvetés 67 907,2 50,0 -67 857,2
Hazai felhalmozási költségvetés 59 952,1 0,0 59 952,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. fejezet összesen 127 859,3 50,0 -127 809,3



Általános indokolás

A törvénymódosítás célja a térségek lehatárolásához, az együttműködések kialakításához
szükséges motiváció, kompetenciák és ismeretek fejlesztése, alkalmazható módszertanok
elsajátítása.

Az előirányzat a következőket szolgálja:

1. A választások után felkészíteni az új és az újonnan választott polgármestereket a vezetői
feladataik ellátására. A képzés által megerősödik a polgármester, nő a motivációja és javul az
együttműködési hajlandósága.

2. A térségi együttműködésben résztvevők közös képzése. Fontos, hogy a képzés ne egyéni legyen,
hanem a potenciális térségi együttműködés résztvevői együttes képzésben részesüljenek.

3. A képzés főbb tartalmi elemei:
- együttműködés célja, lehetősége, szükségessége
- motiváció fejlesztése, tréning,
- együttműködéshez szükséges kompetenciák fejlesztése,
- helyi együttműködés szervezetének fejlesztése (csapatépítés),
- együttműködési, koordinációs módszertanok,
- együttműködés működtetése, menedzsment,
- jó példák.

4. A képzés célcsoportja:
- polgármesterek,
- intézményvezetők,
- térségi kormányzati szervezetek vezetői,
- gazdasági önkormányzatok.

5. A képzésbe oktatóként a helyi, vagy a jó példaként bemutatott együttműködések vezetőinek
bevonása szükséges.

6. A képzést pilot jelleggel Baranya megyében javasoljuk bevezetni. A pilot alapján kerülhet sor
a képzés véglegesítésére és a 2019-es önkormányzati választás után az országos bevezetésre.

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.


