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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     760,0
/-150,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XXI. MINISZTERELNÖKI 
KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    1 Célelőirányzatok

      11
Turisztikai fejlesztési 
célelőirányzat

        1 Kalló-völgy rekonstrukciója 150,0 /+150,0 f. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A turisztikában, idegenforgalomban rejlő lehetőségek nagyobb arányú kihasználása Gyöngyös
városának életében is elengedhetetlen. Mátrafüred kulturális örökségének fontos részét képezte
a posztóverés és a hozzá kapcsolódó tárgyi infrastruktúra. A település határában az ún. Kalló -
völgyben  a  19.  században  több  mint  20  kallómalom  működött,  amelyek  mára  teljesen
elpusztultak.  Célunk  egy  kallómalom  újjáépítése  eredeti  funkciójának  megtartásával  és
bemutatásával.  A  projekt  része  a  malom,  akadálymentes  tanösvény,  a  patakparti  erdei
létesítmények felújítása, parkoló és vizesblokk, illetve az odavezető út burkolása. Emellett a
tematikus parkhoz kapcsolódna még egy a völgyben táblákkal jelezett  tematikus ösvény is,
amely  jelezné  az  egykori  malmok  helyét,  valamint  bemutatná  a  posztóverés
hagyományait  a  településen.  A  cél  a  jelenlegi  tájegység  központ  korszerű  irodai  és
eszközraktári  funkciókkal  való  ellátása,  valamint  természetvédelmi,  oktató  -  és  bemutató
központ  kialakítása  oktatási  célú  helyiségekkel,  kiállítótérrel,  melyben  a  tájegység
természetvédelmi  értékeit,  fenntartási  feladatait,  védett  és  NATURA2000  területeket,
élőhelyeket,  fajokat,  ökológiai  szerepüket,  fontosságukat  és  természetvédelmi  kezelésüket
lehetne bemutatni a látogatóknak. A létesítmény udvaráról induló kapcsolódó új tanösvény, a
Rákóczi tanösvény kiépítése: meglévő turistaúton, és madárvédelmi bemutató erdőn keresztül,
a  Sástó,  Kozmáry-kilátó  érintésével  ér  vissza  Mátrafüredre.  Figyelemmel  arra,  hogy  a
fejlesztéshez  szükséges  anyagi  erőforrások  nem  állnak  Gyöngyös  város  rendelkezésére,
indokolt azokat a központi költségvetésből pótolni.
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