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Országgyűlési képviselő

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
Rendkívüli kormányzati
1
intézkedések

[110 000,0] 109 960,0 /-40,0 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
Sportlétesítmények fejlesztése és
39
kezelése
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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

66 Kosd, halastó, víztározó kialakítása

40,0 /+40,0 f. kiadás/

Indokolás
A településnek a folyásirány szerinti alsó szakaszán, közel a belterülethez egy mocsaras, magas
talajvízszintű terület található. Geodéták elemzései alapján tudjuk, hogy egykor egy
nagykiterjedésű tó volt a területen. Mára benőtte a nád, rétté minősült. A település régóta
szeretne egy olyan helyet, ahol szabadidős és sportolási tevékenységet végezhetnének az itt élők.
A helyiek egy 2-2,5 hektáros tó létrehozását is támogatnák, azonban ez a 2-25 millió forintos
hektáronkénti beruházási költség miatt eddig minden kezdeményezést elfojtott. Egy pályázat
segítségével kialakíthatóvá válna egy mesterséges tó, melynek nem csak szabadidős, de
mezőgazdasági céljai is lennének, hiszen egy ekkora méretű víztározó öntözési célra is
felhasználható lehetne. Egy öntöző gerincvezeték kialakításával több mezőgazdasági terület is
művelés alá vonhatóvá válna.
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