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Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [100 686,7] 78     686,7 /-22 000,0 m. kiadás/

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

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok

    8
Köznevelési és közoktatási, szakképzési célokat szolgáló 
épületek energetikai és digitális korszerűsítése Tatabányán

4     000,0
/+4 000,0 f.

kiadás/

    9
Szociális intézményeknek helyt adó létesítmények 
korszerűsítése Tatabányán

3     000,0
/+3 000,0 f.

kiadás/

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. 



    10
Társasházi lakóingatlanok, panel épületek települési szintű 
energetikai korszerűsítése helyben termelt és tárolt, megújuló 
energia előállítással.

15     000,0
/+15 000,0 f.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

1. Köznevelési és közoktatási, szakképzési célokat szolgáló épületek energetikai és digitális
korszerűsítése Tatabányán

A projekt  célja  a  település  köznevelést  és  közoktatási,  valamint  szakképzési  célt  szolgáló
épületeinek  egységes  szintre  történő  fejlesztése,  részben  a  már  megkezdett  fejlesztések
folytatásával, részben pedig a még fejlesztésbe nem vont bölcsődei, óvodai, alapfokú oktatási és
középfokú  oktatási  funkcióval  bíró  épületek  energetikai  és  gépészeti  korszerűsítésével,
digitalizációjával.

2. Szociális intézményeknek helyt adó létesítmények korszerűsítése Tatabányán

A  projekt  célja  az  időskorúak,  fogyatékkal  élők,  hajléktalanok  ellátásában  érintett
intézményeknek  helyt  adó  épületek  komplex  felújítása  (energetikai,  gépészeti,  elektromos,
digitalizációs).  A felújítás,  szükség-  vagy  lehetőség  szerinti  bővítés  esetén  a  létesítmények
használhatósága javul, a jövőbeni kihívásokra választ adó megoldások (infekciókontroll) mellett
a  társadalmi,  szociális  reintegrációhoz,  az  esélyegyenlőség  és  a  felzárkóztatás  javításához  is
hozzájáruló létesítmények jönnek létre, mely jelentősen javítani tudja a kiszolgáltatott, hátrányos
helyzetű csoportok, egyének helyzetét, társadalmi részvételét, életminőségét.

3.  Társasházi  lakóingatlanok, panel  épületek települési  szintű energetikai  korszerűsítése
helyben termelt és tárolt, megújuló energia előállítással.

Tatabánya  területén  az  elmúlt  években  bevezetett  pályázati  rendszer  megtartása  mellett  a
társasházi ingatlanok teljes körű energetikai korszerűsítése, szükség szerint azbesztmentesítéssel,
az energiafelhasználás csökkentése érdekében, valamint a településen egykor működő erőművek
meddőhányóin  kialakítandó napelemparkokban előállított  és  helyben  tárolt  megújuló  energia
előállítása. A projekt az energiafelhasználás és a károsanyag kibocsátás csökkentését két oldalról
közelíti meg: csökkenti a korszerűtlen épületek általi pazarló energiafelhasználást, ezáltal a CO
kibocsátást, ugyanakkor növeli a helyben előállított megújuló energia felhasználást, ami szintén
a  károsanyag  kibocsátás  csökkenését  eredményezi.  Az  energiatárolók  telepítésével  az  előre
nehezen  kiszámítható  megújuló  energia  tárolása,  ezáltal  akár  a  hálózatba  táplálása  is
megoldható, kezelhető.
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