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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 2022. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 4. Alcím új 17. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Köznevelési feladatok támogatása

      17
Budapest XVII. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
és Gimnázium belső felújítása és bővítése

600,0
/+600,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 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. 



    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [145 000,0] 144     400,0 /-600,0 m. kiadás/

Indokolás 

Budapest XVII. kerület lakossága folyamatosan növekszik és ez egyre nagyobb terhet ró ki a
kerületi intézményekre is. A kerületben az egyik legjobban túlzsúfolt oktatási intézmény - valaha
az ország egyik legjobb általános iskolai részével büszkélkedő - Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és Gimnázium. Az intézmény főépületének a szigetelése 5 évvel ezelőtt megtörtént, de a
belső felújítás elmaradt. A falakról sok helyen pereg le a festék, a mosdók balkáni állapotokat
mutatnak, a folyosók mennyezetét adó álmennyezet sok helyen hiányos, a testnevelés öltözők
állapota  siralmas  (a  vakolat  omlik,  lyuk  van  a  falon)  és  az  intézmény  tetőszerkezete
folyamatosan beázik.  Az iskola nem csak az épület  állapotromlásával  küzd,  hanem a súlyos
teremhiánnyal  is.  Az iskola vezetése  minőségi  változást  szeretne elérni  a  diákok tanulmányi
átlagában,  de  ehhez  eszközök  is  kellenének.  Már  a  90-es  években  kiderült,  hogy az  iskola
kapacitásai  nem megfelelőek.  Az  intézményben  összesen  körülbelül  1000  diák  tanul  három
épületben és egy ideiglenes konténerben. Évek óta megvannak a tervek a főépület egy plusz
emelettel  való  bővítéséről,  csak  mindig  forráshiány miatt  félre  lett  tolva  ez  a  fejlesztés.  Az
gimnáziumi rész nemcsak a kerületnek, de az agglomerációnak is fontos érték, hisz rengeteg
diák  érkezeik  a  környező településekről  (Pécel,  Maglód,  Ecser,  Gyömrő,  Dány,  Mende).  Az
iskola  megérdemelné,  hogy  végre  méltó  körülmények  között  tanulhassanak  a  diákjai.Üres
tartalom
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