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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: Költségvetési 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
Önkormányzati fenntartásban lévő oktatási-nevelési intézmények 
energetikai korszerűsítésé, napelempanelek telepítése

85,0
/+85,0 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     915,0 /-85,0 m. kiadás/

Indokolás 

2021-ben  fontos  a  környezettudatos  életmód  és  a  meglévő  erőforrások  leghatékonyabb
kihasználása, ehhez energiahatékonyságot növelő beruházásokra van szükség a kerület oktatási-
nevelési intézményeinél is. Mivel Rákosmente a Közép-Magyarországi Európai Uniós fejlesztési
régióba tartozik,  így szinte lehetetlen lenne ezeket a fejlesztéseket az EU kohéziós alapjából
finanszírozni. A kerületnek önerőből - a kormányzati elvonások következtében - évekbe telne a
fejlesztéshez  szükséges  összeget  előteremteni.  Politikai  hovatartozástól  függetlenül  minden
rákosmenti  politikus  közös  célja  kell,  hogy legyen,  hogy az  itt  felnövő generációk a  lehető
legjobb  szolgáltatást  kapják  az  országtól,  a  kerülettől,  és  hogy  a  fejlesztések  a  lehető
legoptimálisabb költségeken valósuljanak meg.
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