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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 35. Alcím új 18. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    35
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati 
programok

      18 Illegális hulladéklerakók felszámolása Budapesten 250,0 /+250,0 m. kiadás/

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

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

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 23     660,0
/-250,0 m.

kiadás/

Indokolás 

2019-es évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot írt ki az ország területén
található illegális hulladéklerakók felszámolása céljából. A keretösszeg azonban még a pályázati
határidő lejárta előtt kimerült, így a fővárosból csak a XIV. kerület tudott sikerrel pályázni. Az
illegális hulladéklerakás viszont egész Budapesten tarthatatlan állapotokkal jár. Sok kerületben a
szeméttelepek  körül  elszaporodtak  a  kártevők,  orrfacsaró  bűz  terjeng,  jelentős  mértékű  az
okozott környezetkár és a közegészségügyi kockázat. A fővárosi lakosság védelmének érdekében
elengedhetetlenné vált  az illegális  szeméttelepek azonnali  felszámolása,  módosító javaslatunk
ezt a célt szolgálja.
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