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Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
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 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím 9. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Hazai fejlesztési programok
      9 Turisztikai célelőirányzat
        1 Csornai termálfürdő megépítése 5     000,0 /+5 000,0 f. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 15     579,5
/-5 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A módosító  javaslat  célja,  hogy Csorna  városában  végre  épüljön  fel  a  25  éve  ígérgetett  és
kampányfogásnak használt gyógyfürdő, amelyet szállodával és wellness résszel egészítenének ki
(mindezt  a  legmagasabb  színvonalon).  2004-ben  lehetőség  lett  volna  visszavásárolni  a
termálkutat, amely külföldi kézben volt – és ma is ott van –, de az akkori képviselőtestületet
leszavazta  ezt  a  lehetőséget.  A csornai  gyógyvíz  minősége  országos  összehasonlításban  a
legjobbak között van, reumatikus kezelésekre jó. Ennek megvalósulásával lehetőség teremne a
térségi kis- és középvállalkozók előtt, hogy termékeiket ide szállítsák a Rábaközből, valamint
munkahelyeket lehetne teremteni a beruházás megvalósításával.
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