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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
Rendkívüli kormányzati
1
intézkedések

[110 000,0] 109 979,0 /-21,0 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
Kosd, az Eöszi Lőrinc téren egy fedett szabadtéri színpad és
26
közösségi tér kialakítása

21,0

/+21,0 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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Indokolás
Kosdon az Eöszi Lőrinc téren tartja az önkormányzat évtizedek óta a közösségi rendezvényeit,
de mindezidáig nem volt lehetőség azt megfelelően kialakítani. Szükség lenne ezen a helyen egy
félig fedett színpad és a hozzátartozó kisebb nézőtér kialakítására. Itt kerülhetne kialakításra két
fedett asztalos, pados, tetővel fedett nagyméretű szaletli is, mely szerves része a félig fedett
színpadnak. A közösségi hely mellett a tér rendezett tűzrakási lehetőséget is biztosíthatna a
szabadtéri rendezvények gasztro lehetőségeinek megvalósítása érdekében. A látványtervek
készen állnak, az energiaellátási lehetőséget önerőből kialakította a település.
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