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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     953,0 /-47,0 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
Kosd, Székely utca rendezvénytér, játszótér 
kialakítása

47,0 /+47,0 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 

Jelenleg Kosdnak nincs olyan helyszíne, ahol nagyobb méretű rendezvényt meg tudna tartani.
Pedig 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben a település rendezte meg az Önfenntartó Magyar Falvak
Találkozóját.  Ez  a  rendezvény  már  az  első  nap  több  mint  négyezer  látogatót  fogadott.  A
következő évek hasonló eseményei miatt, valamint további közösségi okokból (játszótér hiánya,
kikapcsolódási  lehetőség,  időseknek köztéri  ülőhely)  szükséges  egy olyan terület  kialakítása,
ahol nagyobb közösségi rendezvényeket lehet tartani, és amit az év egyéb részeiben is tudnak a
helybeliek használni. A területet tájépítészek kezdték el tervezni, egyeztetések folynak.
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