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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 XII. Fejezet 20. Cím 2. Alcím új 41. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

      41
Nyugati pályaudvar mögötti állami terület 
rendbetétele

5     000,0 /+5 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

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. 



A szennyezett  terület megtisztítása,  park kialakítása, kutyafuttató és esetlegesen sportcentrum
létrehozása.  A Nyugati  pályaudvar  mögötti  rész  belső  Pest  egyik  szégyenfoltja:  elhanyagolt
terek,  épületek.  ipari  szennyezett  terület.  A folyamatos  budapesti  közpark  pusztítás  miatt  is
különösen fontos új közparkok létrehozása. Budapest belső kerületeiben kevés a hely, nincsenek
megfelelő sportolási lehetőségek, ezért egy ilyen nagy szabad terület tökéletesen alkalmas lehet
sportcentrum létrehozására is. Emellett szól, hogy a terület rendezése során a szennyezett talaj
eltávolítása amúgy is nagy földmunkát igényel. A projektet a Liget Budapest - parkpusztító -
projekt forrássaiból lehet fedezni. A jelzett forrás a revitalizáció első szakaszát fedezi. 
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