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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában, 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom :

Baráth Zsolt
Országgyűlési képviselő



Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-

szám

Cím
szám

Alcím
szám

c
og-

-
csop .
szám

Jog-
cím

szám

Elő ir.
csop
szám

Ki-emelt

szám

Fejezet
neve Címnév Alcí m

név

Jogcím-

nép
jogc ím Elő ir.

csop .
név

Kiemelt
el ő ir'any-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+1 MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XX . Emberi erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

30 Tanuszoda-fejlesztési program (Széchenyi lakótelepi strand) 3000,0 3000,0 +1800.0 +1800.0 4800 .0 4800. 0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

18 Országvédelmi Alap 100 000,0 -1800 .0 98200.0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A módosító javaslat célja a szolnoki Széchenyi lakótelepen található strand és tanuszoda fejlesztéséhe z

szükséges forrás biztosítása .

Szolnok városában az elmúlt években 2 közkedvelt strandfürdő is megszűnt (Damjanich uszoda, MÁV

strand). A Széchenyi lakótelepen közel 20 ezer ember él . Ennek ellenére az itt lakóknak (a fiataloknak és

idősebbeknek egyaránt) a nyári kánikula időszakában a város központjába kell utazni kb . 5 km-t, hogy a

Tisza-liget strandján kikapcsolódjanak, hűsöljenek, ússzanak .

Azt az ígéretet – melyet sok politikus tett az elmúlt 20 évben -, miszerint egy ekkora városrésznek kel l

egy strand, ideje lenne ezzel a fejlesztéssel pótolni . Mindemellett egy tanuszodát is javasolnék, am i

szorgalmi időben a diákok úszásoktatását segítené elő .

Jómagam 24 évig laktam, éltem a Széchenyi lakótelepen, így tudom, hogy évtizedekre visszamenőleg

volt és van jelenleg is igény egy "vizes" létesítményre, ami egyben a közösségépítést is szolgálná .

Sok ember igényét tolmácsolom most ezzel a törvénymódosító javaslattal.

2013. október 28 .

d
aráth Zsolt

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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