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Benyújtás dátuma: 2019-06-19 17:19

Parlex azonosító: RV0Z09T00001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dúró Dóra (független)
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: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 49. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      [49
Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos 
kiadások]

[500,0] /-500,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 35. Alcím új 18. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

      18
Ajka - Padragkút régi bányaépületeinek átalakítása, 
bérlakásokká építése

500,0
/+500,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Ajka a bányászat, a kohászat, a timföldgyártás fellegvára volt a szocialista időkben, már semmi
sem működik ezekből. A bányák bezártak, a timföldgyár a vörösiszap katasztrófa után teljesen
tönkrement. A megmaradt épületek, kiszolgáló helyiségek üresen állnak, nem használja senki
semmire ezeket az ingatlanokat. Ezekből az épületekből némi átalakítással, átépítéssel lehetne
bérlakásokat  kialakítani,  és  a  helyi  fiataloknak  bérbe  adni.  Az egyik  legnagyobb  hiánypótló
intézkedés  lenne,  ha  Ajkán  végre  épülnének  -a  fiatalok  számára  is  elérhető-  bérlakások,
fecskeházak. Ajkán is sokkal több fiatal maradna, és vállalna munkát helyben, ha lenne elegendő
tisztességes, olcsón bérelhető lakás is.
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