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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása

Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény módosításáról

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján ,,Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról"
címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.

A Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló
5/2018-2022. (X.11.) HB állásfoglalásának 2. § (1) bekezdése alapján az indítvány
papíralapon kerül benyújtásra tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat olyan szerkezeti
egységeket, kodifikációs megoldásokat tartalmaz, amelyek szerkesztésére a
Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerben alkalmazott informatikai
szabály nem nyújt lehetőséget.

Budapest, 2020. május 18. ( 

t, /1c) ~ 
Csárdi Antal

LMP 

1 A:z önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat.



2020. évi ... törvény
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.

törvény módosításáról

1. § 

(1) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséró1 szóló 2019. évi LXXI.
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. BELÜGYMINISZTÉIUM Fejezete e
törvény 1. melléklete szerint módosul.

(2) A Kvtv. 1. melléklet XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Fejezete e
törvény 2. melléklete szerint módosul.

2.§

Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.



1. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez 
1. A Kvtv. 1. melléklet XVI. BELÜGYMINISZTÉRIUM Fejezet 21. Központi kezelésű

előirányzatok címe a következő 4. és 5. alcímszámmal egészül ki:
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4- Józsefváros 1125,
fejlesztési 0
támogatás

5. Ferencvárosi 400,0
Közösségi Ház
felújítás

millió forintban

2. A Kvtv. 1. melléklet XVI. BELÜGYMINISZTÉRIUM Fejezet XIV.
BELÜGYMINISZTÉRIUM táblázat helyébe a következő táblázat lép:

XIV. Kiadás Bevétel Egyenleg
BELÜGYMINISZTÉRIUM

Hazai működési 725 612,8 28 180,5 - 697 432,3
költségvetés
Hazai 27 083,7 143,3 -26 940,4
felhalmozási
költségvetés
Európai uniós 10 216,7 200,0 -10 016,7
fejlesztési
költségvetés
XIV. fejezet 762 913,2 28 523,8 -734 389,4
összesen



2. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez 
1. A Kvtv. 1. melléklet XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Fejezet 20.

Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímszám, 2. Kormányzati
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoportja a

következők szerint módosul:

Cím Al Jog- Jo El Ki Cí Al Jo Jo El XXI. FEJEZET 2020. évi előirányzat
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kommunikáció 385,0
val és
konzultációval
kapcsolatos
feladatok

millió forintban

2. A Kvtv. 1. melléklet XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Fejezet XXI.
MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA táblázat helyébe a következő táblázat lép:

XXI. MINISZTERELNOKI Kiadás Bevétel Egyenleg
KABINETIRODA

Hazai működési 82 381,2 100,0 -82 281,2
költségvetés
Hazai 69 297,4 o,o -69 297,4
felhalmozási
költségvetés
Európai uniós 0,0 0,0 0,0
fejlesztési
költségvetés
XXI. fejezet 151 678,6 100,0 -151578,6
összesen



Általános indokolás

A kormány a koronavírus járványra hivatkozva von el fejlesztési forrásokat
Józsefvárostól. A kormány tovább folytatja az ellenzéki vezetésű kerületek és
önkormányzatok kivéreztetését és ennek a következő lépése, hogy a korábban 1,125
Mrd fejlesztésre szánt forrást vonnak vissza a VIII. kerülettől, ezzel gátolva annak
fejlődését. Ez is alátámasztja, hogy a kormány egyáltalán nem együttműködő csak önös
érdekeit tartja szem előtt és amiért a VIII. kerületet is elveszítette a Fidesz, ezért
mindent képes megtenni, hogy büntesse az ott élőket.

A kormány, ugyancsak a koronavírus járványra hivatkozva a korábban megítélt 400
milliós keretet a Ferencvárosi Közösségi Házra visszavonta a IX. kerülettől, ezzel
gátolva annak fejlődését. Ez is alátámasztja, hogy a kormány egyáltalán nem
együttműködő csak önös érdekeit tartja szem előtt és amiért a IX. kerületet is
elveszítette a Fidesz, ezért mindent képes megtenni, hogy büntesse az ott élőket.

A Józsefváros és Ferencváros fejlődése érdekében a szükséges költségvetési forrás a
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 23,91 Mrd Ft
jából kerül elvonásra.

Részletes indokolás

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok költségvetési
forrás terhére átcsoportosítás történik, így biztosítva Józsefváros fejlesztési
támogatásának és a Ferencvárosi Közösségi Ház felújításának forrását.


