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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
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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 XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[18 000,0] 17     950,0
/-50,0 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. 



    9
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti 
kezelésű előirányzatok

      1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

        1 Döröskei volt iskolaépület felújítása 50,0
/+50,0 f.
kiadás/

Indokolás 

Szükségszerű  lenne  a  Döröske,  Fő  u.  2/A szám  alatt  lévő  volt  iskolaépület  felújítása,  ami
szálláshelyként  működött,  azonban  állaga  mostanra  nagyon  leromlott,  működtetése  nem
vállalható. Amennyiben felújítása nem valósul meg, mint önkormányzati vagyon, el fog veszni.

Hiánypótló beruházás lenne, hiszen a Kéktúra útvonal és a Mária Út a település közigazgatási
területén  keresztezi  egymást.  Nemcsak  a  túrázók,  turisták  részéről  van  kereslet  a  mai  kor
igényeinek megfelelő szálláshelyre, hanem a falut körülvevő szőlőhegyekben található hétvégi
háztulajdonosok rokonai, barátai részéről is sokszor van érdeklődés.
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