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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 1. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  1 Vállalkozások költségvetési befizetései

    1 Társasági adó [538 500,0] 543     500,0
/+5 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. rész táblázat új 34. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

Jogcímszám Támogatási jogcím
Előirányzat
(millió forintban)

...

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. 



34 3.14. Debreceni CIVAQUA projekt megvalósítása, I. ütem 5 000,0

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész új 29. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

29. 3.14.Debreceni CIVAQUA projekt megvalósítása, I. ütem jogcím
29.1. A jogcím szolgál a Debreceni CIVAQUA projekt I. ütemének megvalósítására,
29.2.  A  támogatás  felhasználásának  részletes  szabályairól  a  helyi  önkormányzatokért  felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki Debrecen város számára.
29.3. A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik.

Indokolás 

1. 

A módosítás célja a sportcélú támogatás utáni adókedvezmény megszüntetése.

Az  adókedvezmények  szűkítése,  és  a  társasági  adóbevételek  növelése  fontos  cél.  Az
adókedvezmények közül a legkárosabb a közpénzeket a miniszterelnök hobbijára átcsatornázó
sportcélú  adókedvezmény,  melyet  meg  kell  szüntetni,  és  a  forrásokat  más,  hasznosabb
társadalmi célokra fordítani.  Ezen adókedvezmény eddig mintegy 750 milliárd forinttal  (!!)
rövidítette meg a költségvetést, és 2021-ben még 140 milliárddal fogja, pedig önkormányzati
kieső támogatások pótlását is szolgálhatná.

2-3. 

A  régóta  tervezett  s  ígrért  projekt  célja  a  nagyerdő  és  környező  tavak  vízháztartásának
helyreállítása. Ez ma, a klímaváltozás és az egyre súlyosabb aszályok idején sürgősebb feladat,
mint  valaha.  Tavaly  a  Fancsika  tó  is  kiszáradt.  Korábban  lett  volna  lehetőség  a  projekt
elkezdésére, ám a város inkább stadion építése mellett döntött. Egy stadion sajnos nem alkalmas
eszköz a hőhullámok, a porviharok leküzdésére, az életminőség drasztikus romlására, erre csak a
vízrendszer helyreállítása és helyes használata képes. Ezért javasoljuk a projekt elkezdését, é az
első ütemre a forrás biztosítását. 
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