
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/259.

Benyújtás dátuma: 2017-05-16 09:17

Parlex azonosító: FH31ZKK60001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szilágyi György (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 XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     980,0 /-20,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 38. Alcím új 26. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38 Egyéb feladatok

      26
Helikopter lakópark - Risztics János utcai játszótér és focipálya
felújítása 

20,0
/+20,0 f.
kiadás/

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. 



Indokolás 

A 2016. áprilisi képviselő-testületi ülésen a Jobbik XVII. kerületi önkormányzati képviselője 160
aláírást adott át a polgármesternek. A Helikopter lakópark lakosai azért kezdtek aláírásgyűjtésbe,
hogy a Risztics János utcánál lévő játszótér és focipálya megújulhasson. Az aláíró lakosok a
következőket kérték: 1;) a játszótér bővítése, a lakóparkban már jóval több gyerek van, mint amit
a játszótér képes befogadni 2;) a focipálya felújítása, műfüves pálya a salak helyett,  mivel a
salakos pálya nagy porszennyezéssel jár és így a játszótéren, illetve a közeli óvodában játszó
gyerekek  is  sok  salakport  lélegeznek  be  3;)  világítást  a  játszótérre  és  a  focipályára.  A
városvezetés financiális okokra hivatkozva eddig elutasította a lakosok által kért fejlesztéseket.
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