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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     988,0 /-12,0 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, turisztikai információs rendszer, parkoló és kiindulási 
pont kialakítása

12,0
/+12,0 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 

Kosd a kirándulók egyik kiinduló állomása a Naszály-hegy megmászásakor. Jelenleg alapszinten
sincs kiépítve a településen a turisztikai oldal információs felülete. Az ide érkezők nem tudják,
meddig mehetnek autóval, ha rossz buszmegállóban szállnak le, nem tudják, merre induljanak,
ideérkezésükkor nem tudják, merre érdemes indulni, a turista útvonalak milyen hosszan és merre
húzódnak. Szükséges lenne már régóta az információs rendszer, négy esőbeálló, a kiinduló hely,
parkoló  és  időszakosan  nyitva  tartott  illemhelyek  kialakítása,  a  túraútvonalak  jelzése,
informálása.  A  települési  csomópontokban  (2  db)  útbaigazító  táblák,  információs  pontok
kialakítása szükséges.
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