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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 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Kulturális 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

[23 910,0] 23     610,0
/-300,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLIII. Fejezet 1. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 13. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

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. 



  1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
    2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
      1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

        13
Természettudományi Múzeum látványraktárrá alakításához 
szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatása

300,0
/+300,0 f.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A Petőfi út 30. szám alatti épületben ma a Természettudományi Múzeum raktára helyezkedik el
méltatlan körülmények között. Az épület Gyöngyös legrégebbi főúri épülete, amely műemléki
védelem alatt áll. Az ITS-ben is nevesített projekt keretében megtörténik az épület felújítása, az
itt őrzött tárgyakból pedig egy Gyöngyös helytörténeti értékeit bemutató ún. látványraktár -
kiállítótér létrehozása, amellyel a város turisztikai kínálatát is színesíthetjük. A projekt része a
kapcsolódó  infrastruktúra  kialakítása  (kávézó,  vizesblokk),  illetve  a  műemléképület
épülettartozékainak,  díszítőelemeinek  és  az  épülethez  kötött  műtárgyainak  szakszerűr
restaurálása. Figyelemmel arra, hogy a fejlesztéshez szükséges anyagi erőforrások nem állnak
Gyöngyös város rendelkezésére, indokolt azokat a központi költségvetésből pótolni.
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