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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 2022. 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 [145 000,0] 144     865,0 /-135,0 m. kiadás/

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

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 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
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti 
kezelésű előirányzatok

      1 Magyar Falu Program

        1 Cáki utak építése, felújítása 135,0
/+135,0 f.

kiadás/

Indokolás 

Cák egyik meghatározó vonzereje a természet közelsége, amit az odalátogatók, az ott letelepedni
szándékozók is keresnek. A település Kőszegi-hegység felé eső északi része tájvédelmi körzet,
valamint Natura 2000 terület. Ez a helyben élőknek is érték, ugyanakkor jelentősen behatárolják
azon  területeket,  amerre  a  település  (új  lakórészek  kialakítása)  terjeszkedni  tudna.  Egyedüli
lehetőségként a Fő utca és a Petőfi utca által határolt mezőgazdasági terület (belterületi rész,
Hegyalja  utca,  Lovas  utca),  illetve  az  Erdészház  utca  nyugati  oldala  jöhet  szóba.  Mindkét
területen indokolt a már meglévő földutak helyén szilárd burkolatú utak kiépítése.

Sokan  a  lakhatást  úgy  oldották  meg,  hogy  a  zártkerti  részen  (északnyugati  településrész),
valamint a Botosok (északi, volt szőlőbirtokok) településrészen építettek hétvégi ház nagyságú
lakóingatlant. Ezeken a településrészeken is szükséges a megfelelő utak kiépítése.

Ugyancsak problémás a Kőszeget Bozsokkal összekötő Natúrpark kerékpárút cáki szakaszának
állapota,  amelyet  aszfaltborítás  hiányában  az  eső  folyamatosan  elmos.

A település fejlődése érdekében szükséges a fenti fejlesztések végrehajtása.
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