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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: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 25. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Területfejlesztési feladatok

      1
Területfejlesztéssel összefüggő 
feladatok

        1 Kistelepülési mentőprogram 30     000,0 /+30 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

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. 



  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 135     000,0 /-30 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Hazánk  települései  több  mint  felének  a  lélekszáma  1000  fő  alatt  marad,  és  ezeken  a
településeken él  Magyarország lakosságának mintegy 7,5%-a.  Helyzetük a  legtöbb esetben
roppant hátrányos, az 500 fő alattiaké pedig sokszor különösen reménytelennek tűnő.

Még  a  Kormány  által  kidolgozott,  Nemzeti  Fejlesztés  2030  –  Országos  Fejlesztési  és
Területfejlesztési Koncepció címet viselő anyag is kiemelten foglalkozik az ilyen, az ország
településhálózatának mintegy harmadát kitevő, 500 lélekszám alatti aprófalvak sorsával.

Közülük azon települések, amelyek az elmúlt két népszámlás közötti időszakban elveszítették
népességük több mint 10 százalékát, külön kormányzati odafigyelést igényelnek.

A  történelmi-kulturális  hagyományok  pusztulásával  járó  elnéptelenedés  megállítása,  a
településszerkezet további roncsolódásának megfékezése elsőrendű nemzeti érdekünk.

A költségvetési  módosító javaslat  a konkrét,  komplex cselekvési stratégia megvalósításához
teremtene forrásokat.
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