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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 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 19. Cím 1. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      3 Autópálya rendelkezésre állási díj [134 900,0] 34     900,0 /-100 000,0 m. kiadás/

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

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  1 Központi 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. 



    2
A Közép-Duna menti térségfejlesztés 
gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatai

      1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése [115 902,7] 85     902,7
/-30 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím 7. Alcím új 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI 
ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok
    7 Lakástámogatások
      1 Egyéb lakástámogatások 130     000,0 /+130 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

A lakásépítések volumene arra elég,  hogy a teljes magyarországi lakásállomány négyszáz év
alatt  újuljon meg. A lakások 65%-a már most  közel száz éves.  Állami szerepvállalással kell
ösztönözni az ingatlanok felújítását és újak építését, a költségvetési tervezetben viszont az idei
év előirányzatánál is kevesebbet szánna erre a fontos területre, ezért szükséges tehát minimum
130 000 M forint további támogatás a szektornak.
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