
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/265.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 14:28

Parlex azonosító: 9G3Y2EQE0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
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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 XII. Fejezet 20. Cím 3. Alcím 5. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

  20
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok

    3 Agrár célelőirányzatok

      5
Tanyafejlesztési 
Program

[1 172,3] 1     822,3 /+650,0 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     925,8
/-650,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A tanyák nagy problémája a közbiztonság, ami jelenleg egyáltalán nem megoldott és tovább
nehezíti  a  tanyasi  emberek  egyébként  sem  egyszerű  életét.  A  terménylopások  szinte
mindennaposak a lakott területek körüli tanyavilágban, mert a tolvajok kifigyelik, mikor nem
őrzi senki a tanyát és környékét, és gyakorlatilag, ami könnyen mozdítható mind elviszik. Ezen
területek  megoldása  létfontosságú  a  tanyák  fennmaradása  érdekében.  A támogatás  hatékony
felhasználásának feltétele, hogy érdemben változzon a feltétel rendszer, annak érdekében, hogy
minél nagyobb számban tudják igénybevenni a többletforrást.
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