
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/261.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 14:23

Parlex azonosító: 47J2Q9320001

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: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 51. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

      51
A Mátraszentimrére vezető 24-es és 2408-as utak 
felújítása

1     000,0 /+1 000,0 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 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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 28     575,8
/-1 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Mátraszentimre  község  az  ország  legmagasabban  fekvő  település-együttese.  Egyedülálló
mikroklímája,  éghajlati  és  domborzati  viszonyai,  növénytársulásai  alapján  Magyarország
elsőszámú hegyvidéki üdülőövezete. Az éghajlatváltozás kézzelfoghatóan is érzékelhető például
a csapadék szélsőséges eloszlásában. A község közigazgatási területének domborzati viszonyai
(hegyvidék) koncentrálják a lehullott csapadékot. Az utóbbi tíz évben megfigyelhető rövid idő
alatt lehulló nagy mennyiségű eső (1 óra alatt 40-100 mm) károsítja a környezetet, a patakokban
koncentrálódott víz veszélyezteti a településeket (pl. Mátrakeresztes). A település önkormányzata
rendelkezik víztározó létesítésére alkalmas földterülettel (20000-40000 m2). Előkészítettek egy
többfunkciós  (záportározó,  ivóvíz-visszatartás,  környezetvédelem)  víztározó  létesítésére
vonatkozó tanulmánytervet (vízhozam, párolgás, geodézia stb.). Elvi építési engedély beadása
megtörtént. Azonban az önkormányzat nem rendelkezik elegendő forrással ennek kivitelezésére.

A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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