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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

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 XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 109     000,0 /-1 000,0 m. kiadás/

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

14. Mátraszentimre többfunkciós víztározó kialakítása

1000 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 a Mátraszentimre többfunkciós víztározó kialakítását 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.

Indokolás 

Mátraszentimre  község  az  ország  legmagasabban  fekvő  település-együttese.  Egyedülálló
mikroklímája,  éghajlati  és  domborzati  viszonyai,  növénytársulásai  alapján  Magyarország
elsőszámú hegyvidéki üdülőövezete. Az éghajlatváltozás kézzelfoghatóan is érzékelhető például
a csapadék szélsőséges eloszlásában. A község közigazgatási területének domborzati viszonyai
(hegyvidék) koncentrálják a lehullott csapadékot. Az utóbbi tíz évben megfigyelhető rövid idő
alatt lehulló nagy mennyiségű eső (1 óra alatt 40-100 mm) károsítja a környezetet, a patakokban
koncentrálódott víz veszélyezteti a településeket (pl. Mátrakeresztes). A település önkormányzata
rendelkezik  víztározó  létesítésére  alkalmas  földterülettel  (20000-40000  négyzetméter).
Előkészítettek egy többfunkciós (záportározó, ivóvíz-visszatartás, környezetvédelem) víztározó
létesítésére vonatkozó tanulmánytervet (vízhozam, párolgás, geodézia stb.). Elvi építési engedély
beadása  megtörtént.  Azonban  az  önkormányzat  nem  rendelkezik  elegendő  forrással  ennek
kivitelezésére, ez a kormány rendkívüli intézkedéseire félretett forrásából lehet átadni.
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