
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/16118/384.

Benyújtás dátuma: 2021-05-20 10:11

Parlex azonosító: MW3TF1X80001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Jakab Péter (Jobbik)
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 XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [145 000,0] 142     500,0 /-2 500,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 9. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 Fejezeti 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. 
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Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti 
kezelésű előirányzatok

      1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

        1
Szentendrén, a Fő téren álló egykori Kereskedőház 
felújítása

2     500,0
/+2 500,0 f.

kiadás/

Indokolás 

A barokk,  de  mégis  egyedi  stílusban  épült  Kereskedőház  Szentendre  ékköve  300  éve,  ám
jelenlegi állapota alapján az összedőlés szélére került.  Teljes körű renoválása halaszthatatlan,
mindaddig nem tudja teljesíteni közcélú - múzeumi - funkcióit sem, amíg meg nem történik a
felújítása.  2017-ben kormányhatározat is  született  a felújításról,  ám azóta sem történt semmi
előrelépés. Ez a módosító indítvány segít abban, hogy betartsa ígéretét a Magyar Kormány és a
Magyar  Turisztikai  Ügynökség  és  egy  valódi  közösségi  érdek,  turisztikai  látványosság
valósulhasson meg. 
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