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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: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI 
KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      11
Turisztikai fejlesztési 
célelőirányzat

[30 708,3] 10     608,3 /-20 100,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 29. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  29 Lakástámogatások
    1 Egyéb lakástámogatások

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 III. kerület lakásépítési program indítása 3     000,0
/+3 000,0 f.

kiadás/

      2
VII. kerület zajszigetelés, nyílászárók korszerűsítése, 
fűtéskorszerűsítés

3     000,0
/+3 000,0 f.

kiadás/

      3 XVI. kerület homlokzatszigetelés 6     000,0
/+6 000,0 f.

kiadás/

      4 Miskolc lakásépítési program (500 lakás öt év alatt) indítása 1     100,0
/+1 100,0 f.

kiadás/

      5 IV. kerület bérlakásépítési program indítása 4     000,0
/+4 000,0 f.

kiadás/

      6
IV. kerület lakóépület energetikai felújítási program (napelem, 
zöldhomlokzat, tetőkert, egyéb szigetelés)

3     000,0
/+3 000,0 f.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A  folyamatos  kilakoltatások  igazolják,  hogy  a  kormány  adós  egy  átfogó  lakásépítési
programmal.  Ugyanakkor  egyértelmű,  hogy a  lakáskorszerűsítés  feladataihoz  sem biztosít  a
törvényjavaslat  elégséges  forrásokat.  E  hiányosságok  csökkentéséhez  benyújtott  módosító
javaslat  a  szükséges  forrásokat  a  Miniszterelnöki  Kabinetiroda  túrisztikai  fejlesztési
célelőirányzata terhére biztosítja.
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