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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     800,0 /-200,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím új 26. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Hazai fejlesztési programok

      26
Komplex területrehabilitáció a mezőkövesdi Északi Hadas 
városrészben - I. ütem

200,0
/+200,0 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. 



Indokolás 

A  Szomolyai-Teréz-Damjanich-Mátyás  király  utakkal  körülhatárolt  városrészének
rekonstrukciós munkálatai, amely magába foglalja a Hadas terület egy részét, elengedhetetlenek.
Mezőkövesd ezen részének kialakítása nem felel meg a mai igényeknek: szűk utcák, kis méretű
telkek, régi, pici házak. Az elmúlt időben számos lakó hagyta el a területet, és jelenleg is többen
tervezik a költözést. Vannak, akik az önkormányzatnak ajánlanák fel. Mezőkövesden hiány van
kiadó házakból, lakásokból, pedig sok fiatal keres, aki itt akar letelepedni, dolgozni, de nincs
tőkéje  ingatlan  vásárlására.  A  helyi  cégek  munkaerő-hiánnyal  küzdenek,  a  lakhatás
támogatásával  vonzóbbá  válhatna  Mezőkövesd.  Az  első  ütem  tartalma  az  átfogó  stratégia
kialakítása, és a területfejlesztési tervek frissítése kell, hogy legyen, valamint a tőke biztosítása
az önkormányzatnak ingatlanvételre. A következő ütem ingatlanvásárlást és az épületek építését
tartalmazza,  mely  az  önkormányzat  vagyonát  gyarapítja  majd,  a  letelepedési  feltételeknek
megfelelő beköltözők pedig kedvezményes konstrukciókkal jutnának házhoz, lakáshoz.
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