
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/593.

Benyújtás dátuma: 2018-06-28 15:07

Parlex azonosító: BFW02LCJ0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), 
Dr. Szél Bernadett (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Szabolcs (LMP), Ungár Péter 
(LMP)
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: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. rész 1. normatíva b) pont ba) alpont
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ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 300]89 200 forint/hektár
A  támogatás  a  települési  önkormányzatokat  a  zöldterületek,  és  az  azokhoz  kapcsolódó
építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti
meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.
A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-nyilvántartási
adatbázisból  (a  továbbiakban:  ingatlan-nyilvántartási  adatbázis)  ingyenesen  rendelkezésre
bocsátott 2017. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe
venni.

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. 

Az önkormányzatok zöldfelület-karbantartás támogatásának négyszeresére emelése. A jelenlegi
22 300 forintoss normatíva már kritikusan alacsony, a közmunka programban foglalkoztatottak
csökkenésével  már  semmiképpen  nem  elegendő  a  munka  elvégzésére.  Az  önkormányzatok
elmúlt  évek beli  tapasztalata szerint - amin a beterjesztett  javaslat  sem változtat  -,  az esetek
többségében a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása alapján számított
bevételek  nem  nyújtanak  fedezetet  a  legalapvetőbb  tevékenységek  ellátására.  A zöldterület-
gazdálkodás  címen  nyújtott  támogatás  a  legégetőbb  munkákra  biztosít  forrást,  a  dologi
kiadásokat szűkösen fedezi, míg a gépek, eszközök amortizációját egyáltalán nem. A normatíva
emelése lehetőséget biztosít nem csak a fenntartásra, hanem a szakszerű fejlesztésre, hivatásos
kertészek alkalmazására, a klímaváltozás helyi hatásainak kivédését célzó minőségi zöldfelület-
növelésre is.
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