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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 20. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

20.  Besenyszög  külterületi  lakott  területeinek  infrastrukturális  beruházása  (Dobapuszta,
Szórópuszta, Mihályi lapos)

Előirányzat: 750 millió forint

Az előirányzat Besenyszög külterületi lakott területeinek infrastrukturális beruházására szolgál. A
támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi  önkormányzatokért  felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Besenyszög Község Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon
belül  történik  és  a  további  részletek tárgyévi  –  támogatói  okirat  szerinti  –  folyósítására csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb
tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

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. 

A Besenyszöghöz  tartozó  Dobapusztán,  Szórópusztán  és  Mihályi  laposon  a  mai  napig  csak
földúton lehet  közlekedni,  mely csapadékos időben az ott  élők mindennapjait  lehetetleníti  el
olyannyira,  hogy a  beteg  emberekhez  kiérkező mentőnek lehetetlen  megközelíteni  autóval  a
házakat,  így  gyalogosan  kell  gépekkel  felszerelve  a  sártengeren  keresztül  eljutni.  Egy-egy
nagyobb eső/havazás alkalmával az ott élők a buszmegállóig sem tudnak eljutni, így a munkába
járás vagy egy orvosi vizsgálatra, gyógyszertárba, boltba való eljutás is lehetetlen. A helyzetet
még  jobban  nehezíti  a  közvilágítás  hiánya,  mely  az  ott  élők  és  az  ingatlantulajdonosok
biztonságérzetét  rontja  és  biztonságát  veszélyezteti,  hiszen  igen  gyakoriak  a  házfeltörések,
termény  eltulajdonítások.  A  három  külterületen  élők  és  az  ott  ingatlannal  rendelkezők
mindennapjait segítené a közvilágítás megoldása és az út legalább zúzottkővel való feltöltése,
melyek a XXI. században igazán nem számítanak luxus igénynek.

A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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