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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
Rákoscsabai csapadékvíz elvezető csatornahálózat 
kiépítése

500,0 /+500,0 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. 



Csapadékvíz elvezető csatornahálózat kiépítése a 17. kerületi Nemesbükk utcában. Az utca egy
lejtős  völgyben  halad  végig  Rákoscsaba  belterületén.  A völgy  a  lakott  terület  határán  túl
szántóföldek lejtői között fut tovább és nagy esőzések idején a csapadékvíz kiárad az utcára és a
lakótelkeken keresztül folyik a Rákospatak felé.  A csatornázásnak ki kell  terjednie az alsóbb
szinten a befogadó Péceli úti csatornahálózat kapacitásának bővítésére, ugyanis ez a csatorna
vonal a Rákos patak mellett párhuzamosan, a völgy alján húzódik, ahová nem csak a Nemesbükk
utca csapadékvize, hanem még számos mellékutca csatornája is befut. Mivel az önkormányzatok
szabad  forrásait  a  kormányzat  igen  nagy  mértékben  leszűkítette,  szükséges  a  kormányzati
segítség a célok megvalósításához.
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