
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/195.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 11:46

Parlex azonosító: 13LY6DDA0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (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 XVII. Fejezet 20. Cím új 67. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    67
Zöldség-gyümölcs tároló és hűtő üzem létrehozása 
Salgótarjánban

300,0 /+300,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
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

[29 575,8] 29     275,8
/-300,0 m.

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 

1-2. 

Salgótarjánban  és  környékén  számos  magánvállalkozó  és  őstermelő  foglalkozik
mezőgazdasággal, mégsem termelnek zöldséget és bogyós gyümölcsöt, mert nem megoldott a
térségben  e  termékek  tárolása  és  hűtése.  Ennek  súlyos  következményeként  bezárt  az  utolsó
szociális bolt is, miután helyi hűtőház hiányában, rendkívül magas költségekkel naponta kellett a
mezőgazdasági termékeket szállítani. Egy zöldség-gyümölcs tároló- és hűtőüzem létrehozásával
a termelés beindulásán és - a képzés egyidejű beindításával - az alacsony képzettségű, nehezen
foglalkoztatható emberek számára keletkeznének munkahelyek. Mindez a település és a térség
önellátását  is  növelné,  hiszen  a  termékek a  közétkeztetésben is  hasznosíthatóvá válnának.  A
felvásárlás lehetősége újra ösztönzőleg hatna a hétvégi kert tulajdonosokra is, hiszen a felesleges
zöldség-gyümölcs  termékek  leadásának  lehetősége  nyitottá  válna.  A  módosító  javaslat  e
munkahelyteremtő beruházásra csoportosít át forrást.

A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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