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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 23     110,0
/-800,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. Ipari park létesítése Pásztón

800 millió forint

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. 



Az előirányzat ipari park létesítését szolgálja Pásztón.
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.

Indokolás 

A Nógrád  megyei  Pásztó  városának  a  példája  ékesen  mutatja,  hogyan  tudja  egy  polgárias
település fejlődését az országos politika megtörni. A szocialista kormányok évekig akadályozták
a  hagyományosan  nemzeti  értékrendű  város  kibontakozását,  és  a  kormánypárti  városvezetés
mellett sem történt előrelépés, ezért szükséges lenne, ha a kormányzat a Nemzeti Együttműködés
Rendszere  jegyében segítene a  városnak,  hiszen  egy település  polgárai  sem bűnhődhetnek a
politikai véleményük miatt. A térségben Salgótarján, Bátonyterenye és Hatvan is jelentős ipari
parkkal  rendelkezik.  Mintegy  800  millió  forint  átcsoportosításával  Pásztó  is  sikeresen
felzárkózhatna  a  környező  városokhoz.  A  megjelölt  összegből  elindulhatna  az  ipari  park
földterületei  tulajdonjogainak  rendezése,  a  terület  teljes  közművesítése,  a  szükséges
infrastruktúra megteremtése, ami nagy segítséget jelentene helyi munkahelyek létrehozásában.
Nem  mellékesen  ez  az  intézkedés  nagyban  hozzájárulna  a  pásztói  polgárok  helyben
boldogulásához,  növelné  a  város  gazdasági  erejét,  kedvező  adottságai  miatt  (Budapest  80
kilométerre  van,  autópályán  jól  megközelíthető)  a  fővárosból  kitelepülni  szándékozó  ipari
üzemeknek vonzó alternatívát nyújthat.
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