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Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 75. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  30
Fejezeti kezelésű 
előirányzatok

    1 Célelőirányzatok

      75
Nemzeti Hauszmann 
Terv

[11 196,6] 11     146,6 /-50,0 m. kiadás/

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

14. A Hegyvidéki zöldterületek arányának növelése

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. 



50 millió forint

Az előirányzat a Hegyvidéki zöldterületek arányának növelésére szolgál.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata számára oly
módon, hogy
- 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 

1-2. 

A  Hegyvidék  zöldfelületei  a  közelmúlt  fejlesztései  kapcsán  több  helyen  csökkentek  (pl.
Városház  tér).  A  kerület  sűrűbben  lakott  Krisztinaváros  negyedében  több  utcában  vagy
egyáltalán nem, vagy csak elszórva találkozunk fákkal, füves területekkel. Ezek közé tartozik a
Márvány utca (itt jobbikos kezdeményezésre elhelyeztek néhány kisebb fát dézsában, de ez csak
tünetkezelés), a Városmajor utca, a Bán utca és a Táltos utca.

A várnegyedi rekonstrukció mellett más területek is fejlesztésre szorulnak.
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