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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: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

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

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 164     400,0 /-600,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím új 25. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  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. 



    33 Hazai fejlesztési programok

      25
Budapest XXII. kerület, Nagytétény-Óhegy belterületbe 
vonásának megvalósítása

600,0
/+600,0 f.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Budapest XXII.  kerület,  Nagytétény-Óhegy belterületbe vonásának állami támogatását azért
javasoljuk,  mert  régóta meg kellett  volna  valósulnia  a  terület  rendezésének,  de  sem az ott
lakók, sem a XXII. kerületi önkormányzat nem rendelkezik kellő forrásokkal a területrendezés
befejezésére.  Sokan  laknak  életvitelszerűen  az  érintett  területen,  méltatlan  körülményekre
kényszerülve, a terület belterületbe vonásának befejezésének elmaradása miatt. Ezen túl sok
száz, nadrágszíj parcella méretű, kárpótlási telek helyezkedik el itt, melyek jelen formájukban
ugyancsak  kezelhetetlenek.  Ezek  telekrendezése  ugyancsak  elodázhatatlan  feladat.  Ezen
állapotok megszüntetése egy dinamikusan fejlődő városrészt eredményezne, ezzel is enyhítve a
budapesti  lakhatási  problémákat,  arról  nem is  beszélve,  hogy a fiatalok otthonteremtésének
elősegítését  is  megkönnyítené  a  terület  belterületbe  vonása.  A fenti  célok  eléréséhez  pedig
elengedhetetlen az állami támogatás.
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