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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Stummer János (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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Mezőgazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport 4. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

        4
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása

[2 046,1] 1     946,1 /-100,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 6. 
Jogcímcsoport új 5. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Nemzeti támogatások
      6 Nemzeti Erdőstratégia

        5
Halmi erdő 
rehabilitációja

100,0 /+100,0 m. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Budapest 18. kerület lakóinak szívügye a területünkön lévő Halmi erdő parkerdővé alakítása. A
cél,  hogy  a  lakosság  pihenését,  rekreációját  szolgáló  átalakítás  megtörténjen,  maximálisan
figyelembe  véve  a  természetvédelem követelményeit.  Ez  az  erdő  a  főváros  pesti  oldalának
legnagyobb  kiterjedésű  zöld  felülete.  Ugyan  nem  a  város,  hanem  a  Pilisi  Erdőgazdaság
kezelésében van, de az egyeztetések nyomán nem látjuk akadályát, hogy kíméletes rendezéssel
az emberek és a környezet javát szolgálja ez az értékes adottság. Az átalakítás hasznának tartóssá
tételéhez  feltétlen  szükséges  a  védelem  és  a  felügyelet  állandósítása  is.  A Halmi  erdőhöz
szorosan kapcsolódik az ismert volt Cséry-telep ügyének végleges és megnyugtató megoldása. A
módosító javaslat a Halmi erdő rendbe tételét szolgálja annak fenntartási költségei nélkül.
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