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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     935,0 /-65,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím új 26. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Hazai fejlesztési programok

      26
Kosd, Cselőte-puszta rekultiváció, bérlakások kialakítása, 
települési zöldhulladék feldolgozó üzem kialakítása

65,0
/+65,0 f.
kiadás/

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 

Kosd települése  egy zsákfalu.  Megközelítése  Vác felől  lehetséges.  Vác  és  Kosd között  egy
kisebb,  a  TSZ-ek  idejéből  visszamaradt  település  található,  melynek  lakói  azóta  bevándorló
családok további csoportjaival egészült ki. Lakásaikat istállókból, bontott anyagokból építik fel,
egy lakott  külterületi  helyen,  melynek  Cselőte-puszta  a  neve.  Mivel  a  települést  nem lehet
máshonnan  megközelíteni,  csak  is  ezen  a  területen  keresztül,  az  áthaladók  minden  nap  egy
szeméttel teli, trágyadomboktól és annak csordogáló levétől színes szemétdombokat látnak. A
területet  a  tulajdonosától  vagy  tartós  bérletbe,  vagy  teljes  egészében  meg  szeretné  az
önkormányzat  vásárolni,  és ezen a helyen létrehozni egy olyan telephelyet,  ahol  a települési
zöldhulladékot fel tudjuk dolgozni. Itt komposztálnának, darálnák a begyűjtött faanyagot és ezen
a  telephelyen  tárolnák  is  egyben.  A lehetőségek  rendelkezésre  állásától  függően,  a  romos,
életveszélyes  házak  helyett  szociális  bérlakásokat  alakítanának  ki  az  ott  lakóknak,  melynek
később a  bérleti  díját  részben vagy egészben közmunkában is  le  tudnák dolgozni.  A terület
fennmaradó részét tartós bérbe szeretnék kiadni az ide települni szándékozó vállalkozásoknak,
ugyanis a település adóerő-képessége alig éri el a 8500 Ft-ot. A településen belül nincs lehetőség
ipari terület kialakítására, hogy ezen a nagyon gyenge adóbevételen javíthassanak.
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