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Parlex azonosító: 1KE9LRTF0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (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     950,0 /-50,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 39. Alcím új 66. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

      66
Mezőtúri Ökölvívó Szakosztály edzőtermének 
felújítása

50,0 /+50,0 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 

2016-ban újjáalakult Mezőtúron a nagy múltra visszatekintő ökölvívó szakosztály. A vezetők,
edzők kértek segítséget az önkormányzattól, kaptak is ideiglenesen egy kis tornatermet, majd
később az újvárosi iskola, használaton kívül lévő „színpados” termét (Mezőtúr, XIII. út 11.),
ahol az edzéseket tartják. Az épület igen lepusztult állapotban van, egészséges testmozgásra alig
alkalmas,  ezért  elengedhetetlenül  szükséges  a  fűtés,  világítás  felújítása,  nyílászárócsere,
tetőszerkezet  cseréje,  padozatcsere,  festés  kívül-belül  és  a  vizesblokk  felújítása.  Mindezek
szükségesek ahhoz, hogy a heti 3 alkalommal lejáró, több mint 30 mezőtúri fiatalból országos
bajnok, vagy akár Eb, Vb, Olimpia győztes sportoló váljék.

2


