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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: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. Vásárosnaményi zöldség- gyümölcs feldolgozó, élelmiszer ipari előkészítő üzem létesítése.

Előirányzat: 500 millió forint
Az előirányzat a vásárosnaményi zöldség- gyümölcs feldolgozó, élelmiszer ipari előkészítő üzem
létesítését szolgálja.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg)
folyósítása a támogatói  okirat  kiadását  követő 30 napon belül történik és a további  részletek
tárgyévi – támogatói okirat  szerinti  – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor,  ha az
önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

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 

A térség  fő  gazdasági  ágazata  a  mezőgazdaság.  A meglévő  gazdálkodási  ágazat  rendkívül
előnytelen  feltételek  mellett  képes  értékesíteni  a  feldolgozatlan  mezőgazdasági  terményeket.
Tovább erősíti a beruházás szükségességét a térségre jellemző nagymértékű munkanélküliség. A
munkanélküli, aktív korúak képzettsége gyakran az országos átlag alatt marad. Ezen réteg csak
korlátozott tudást igénylő feladatok elvégzésére létrehozott munkakörök betöltésére alkalmas. A
térség  stabilizálásának  feltétele  a  meglévő  mezőgazdasági  vállalkozások  megerősítése,  és  a
kétkezi munkát igénylő munkahelyek megteremtése.
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