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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: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 26. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 15. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    26
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása

      1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

        15 Autisták Egyenlő Esélyért Alapítvány 50,0
/+50,0 m.

kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 23     860,0
/-50,0 m.
kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az alapítvány – többek közt - a gyöngyösi Autista Segítő Központ támogatását végzi. Ez egy
komplex intézmény, mely több tagintézményből tevődik össze autizmus spektrum zavarral élő
személyek  támogatására,  ezek  a  gyöngyösi  központban  lévő  Általános  Iskola,  a  Kiskorú
Fogyatékosok Otthona, Fogyatékos személyek gondozóháza és a Karácsondi telephelyen lévő,
felnőttek számára épült Lakóotthon. Az Alapítvány közhasznú, és szociális tevékenységet végez.
Az alapító okiratban vállalt tevékenységek megvalósítása érdekében pályázatokat nyújtanak be,
adományokat gyűjtenek az autista gyermekek életének megkönnyítése érdekében. Céljuk, hogy
az  autizmussal  élő  gyermekek  és  felnőttek  képesek  legyenek  az  önállóbb  életre,  meglévő
képességeik  megtartásával  és  fejlesztésével  elfoglalhassák  helyüket  a  társadalomban.
Figyelemmel arra, hogy a támogatás biztosításához szükséges anyagi erőforrások nem állnak
Gyöngyös Város rendelkezésére, indokolt azokat a központi költségvetésből pótolni.
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