
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/291.

Benyújtás dátuma: 2017-05-16 09:50

Parlex azonosító: 1IPKGPU00001

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     820,0 /-180,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím új 26. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Hazai fejlesztési programok
      26 Diósjenő, strand felújítás 180,0 /+180,0 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 

Közvetlenül a Börzsöny lábánál az ország legszebb fekvésű strand fürdői között számon tartott
strand felújítása a magyar kormány alapvető feladata kellene, hogy legyen. Ezzel is segítve a
Nyugat-Nógrádi térség turisztikai előremozdulását. A strand múltja egészen a XX. század elejéig
vezethető vissza. Ennek a nagy múltú értéknek a jövőben is a helyiek sporthoz és a település
életben maradáshoz való jogát kell szolgálnia. A strand felújítása alkalmával biztosítani kell a
medence fűtését és téli fedési lehetőségét, hogy ne csak szezonálisan lehessen működtetni. Ez
természetesen elő fogja segíteni az önfenntartás elérését.
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